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Een woord van dank. 
 
De dynamiek van betekenisgeving aan oudheidkundige objecten in musea heeft sinds 
mijn studie archeologie (VU 1988-1994) mijn grote belangstelling gehad. Het was een 
voorrecht om me vanaf 2001, naast mijn onderwijswerkzaamheden aan de UvA, 
opnieuw te kunnen verdiepen in dit onderwerp. De vrijheid die me geboden werd om 
in die periode nieuwe colleges te ontwikkelen, zoals Artefact en Museumarcheologen 
gaf me de gelegenheid om de problematiek van mijn onderzoek met collega’s en 
studenten te delen. De cultuurhistorische benadering van Europese Cultuurcentra en 
de ruimte om daarbinnen de museale geschiedenis van Rome te bestuderen heeft dit 
onderzoek verrijkt.  
Mijn dank hiervoor gaat uit naar Prof. dr. Bram Kempers, voorzitter van de 
leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van Europa en alle medewerkers. Prof. dr. Burcht 
Pranger, directeur van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen dank ik voor het vertrouwen in het onderzoek, dat tot uiting 
kwam in de promovendus aanstelling, waardoor ik van 2005-2008 gedeeltelijke 
vrijstelling kreeg voor het geven van onderwijs. 
 
De onderzoeksreizen naar musea en archieven in Parijs, Londen, Göttingen en Berlijn 
werden mogelijk gemaakt door een Prins Bernhard Cultuurfondsbeurs uit het Reiman-
de Bas Fonds. De belangstelling voor mijn onderzoek en de behulpzaamheid bij mijn 
werkzaamheden in verschillende archieven was steeds oprecht en hartelijk. In het 
bijzonder noem ik hier Dorus Kop Janssen (Museum voor Volkenkunde Leiden), 
Henk Hovenkamp (Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Harderwijk), Gary Thorn 
(British Museum Archives Londen), dr. Helmut Rohlfing (Handschriften und alte 
Drücke Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen) en Prof. dr. 
Jean Leclant (Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
Parijs). De gesprekken met dr. Daniela Gallo (Sorbonne, Parijs) over het Museo Pio-
Clementino en over het intellectuele klimaat in Rome 1780-1800 waren bijzonder 
verhelderend en inspirerend. Dr. Ian Jenkins (British Museum, Londen) wees me op 
het belang van Thomas Hope voor de vroege concepten van het British Museum. Dit 
inzicht werd cruciaal in de ontwikkeling van mijn gedachten over het museum van 
oudheden als een burgerlijke instelling. De gesprekken met dr. Daniël Graepler 
(Archäologisches Institut Göttingen) over Christian Gottlob Heyne en Karl Otfried 
Müller boden inzicht in mijn onderzoek naar de Altertumswissenschaft.  
 
Dr. Ellinoor Bergvelt en dr. Debora Meijers, de grondleggers van Museumstudies 
binnen onze leerstoelgroep, hebben mij steeds van harte gesteund in dit onderzoek. Zij 
boden de gelegenheid om de resultaten ervan onder de aandacht te brengen in de 
symposia Het museale vaderland (2003, UvA) en Napoleons Legacy (2008, UvA). 
Dr. Martijn Eickhoff (KUN), die de archeologie vanuit een wetenschapshistorische 
invalshoek bestudeert en dr. Nathalie de Haan (KUN) dank ik voor hun uitnodiging 
tot deelname aan de inspirerende ‘Round Table’ Archaeology and National Identity in 
Italy and Europe 1800-1950 in Rome (2007, KNIR). Dr. Charlie Smid dank ik voor 
haar vriendschap, ontstaan tijdens ons vele samenwerken binnen Museumstudies en 
voor de introductie die zij mij bezorgde in de Biblioteca Apostolica in het Vaticaan.  
 
Toen ik aan dit onderzoek begon, dacht ik me te willen beperken tot de Grieks-
Romeinse collecties in musea van oudheden. Gaandeweg, niet aan te ontkomen, ben 
ik me ook gaan verdiepen in de ideeën over het verzamelen en tentoonstellen van 



Egyptische en Hindoe-Boeddhistische collecties. Dr. Pauline Lunsingh Scheurleer en 
dr. Pieter ter Keurs ben ik beiden zeer erkentelijk voor de zorgvuldigheid en het 
geduld waarmee zij mijn hoofdstuk over de ‘Oriënt’ van commentaar hebben 
voorzien. Prof. dr. Robert Lunsingh Scheurleer dank ik voor het lezen en 
becommentariëren van de paragrafen over Egyptische collecties . Met plezier kijk ik 
terug op de vriendschappelijke gesprekken die wij sinds mijn afstuderen in 1994 over 
de receptie van de oudheid en de museologie voerden. Dr. Pieta van Beek wil ik 
bedanken voor haar vertaling van Ad Gottingam. Ardjuna Candotti, student MA 
Museumstudies, bedank ik voor haar rust en hulp bij de opmaak van dit geheel. 
 
Naast onderzoek in museale archieven heb ik twee familie archieven bestudeerd. Eén 
daarvan, afkomstig uit de Reuvens-tak, is in bewaring gegeven aan dr. Ayolt 
Brongers, die mij alle gelegenheid gaf om dit te bestuderen. Het andere is bewaard 
gebleven in de familie van Reuvens’ echtgenote Louise Blussé. Mijn dank gaat uit 
naar de heer P. A. Blussé van Oud- Alblas, die dit onderzoek met belangstelling heeft 
gevolgd en er zorg voor droeg dat ik de Blussé- nalatenschap van Reuvens kon 
bestuderen. Deze wordt beheerd door Frits Gaaikema van Vloten, die mij hartelijk 
ontving en veel voorbereidend werk verrichtte door ordeningen aan te brengen in een 
bijzonder rijk, nog niet ontsloten archief. 
 
Dr. Ruurd Halbertsma, conservator van de klassieke wereld in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden en co-promotor, dank ik voor de genereuze wijze waarop hij zijn 
kennis over Reuvens en het archief dat hij naliet, met mij heeft willen delen. Voor de 
uitnodiging om over mijn bevindingen te spreken in het symposium Grondlegger van 
de archeologie? C.J.C. Reuvens (1793-1835) (Leiden 2005) ben ik hem zeer 
erkentelijk. Zijn zorgvuldige lezing van mijn teksten en zijn liefde voor de taal is het 
proefschrift zeer ten goede gekomen.  
Prof. dr. Pim den Boer ben ik de meeste dank verschuldigd. Hij is mijn Mentor. Vanaf 
het eerste uur van dit onderzoek heeft hij steeds de tijd genomen om kritisch, zuiver 
en ruimhartig mijn bevindingen te beoordelen en te bespreken. De deelname aan het 
colloquium onder zijn voorzitterschap: Greek archaeology and the formation of 
European and national identities in Athene (2002, NIA) heeft me destijds voldoende 
zelfvertrouwen gegeven om het internationale comparatieve aspect binnen dit 
onderzoek te continueren. Door zijn niet aflatende steun heb ik het plezier in dit 
onderzoek nooit verloren. 
 
Dit proefschrift is me altijd zo gegund. Door vrienden, familie, dierbaren. Door mijn 
ouders, die nu, op hoge leeftijd, het resultaat ervan hebben gelezen. Mijn grote dank 
gaat uit naar mijn moeder, die me in musea heeft leren kijken en naar mijn vader die 
me leerde te beschouwen en om iedere observatie aan een nieuwe vraagstelling te 
onderwerpen.  
Toen ik met dit onderzoek begon was Jonne net een jaar oud. In 2002 is Hoite 
geboren en in 2004 Petijn. In al die vrolijke jaren was het goed om me zo nu en dan 
aan de drukte van dit jonge gezin te kunnen onttrekken en in de stilte van archieven te 
kunnen werken. Daarna was het steeds heerlijk om thuis te komen en vast te stellen 
dat alles gewoon was doorgegaan. Zonder de vriendschap met Carla Herman, sinds 
jaar en dag ons aller steun en toeverlaat, had dit proefschrift niet geschreven kunnen 
worden.  
 
En Wim, tot slot, verdient een kroon op zijn hoofd.  
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Inleiding 
 
Dit is een vergelijkend onderzoek naar de musea van oudheden in Europa, in de periode 
van 1800-1840.1 Het beoogt inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze musea zich 
verhielden tot de wereld waarin zij tot stand kwamen. Hierbij concentreert het zich op de 
motieven die ten grondslag lagen aan de oprichting van de musea, op het dynamische 
proces van ordening en herordening van objecten en op de verhouding tot de 
ontwikkeling van het nieuwe wetenschapsgebied van de archeologie. De aandacht gaat 
zodoende ook uit naar de uiterlijke verschijning, de verhouding tot andere musea van 
oudheden, de mensen die aan het gehele complex hiervan gestalte gaven en aan het 
netwerk dat zij vormden.  
 
De leidsman in deze studie is Caspar J.C. Reuvens (1793-1835), de eerste hoogleraar in 
de archeologie te Leiden. Tegelijk met zijn benoeming werd het ‘Archaeologisch Cabinet 
der Leidsche Hoogeschool’ opgericht. De afbakening van de tijd voor dit onderzoek is 
bepaald door de duur van Reuvens’ leven. De selectie van de bestudeerde musea werd 
ingegeven door zijn ruimtelijke kader en zijn professionele netwerk. Zijn wegen voerden 
naar Parijs, Göttingen, Londen en Berlijn. De geplande reis naar Rome, in augustus 1835, 
kon door zijn vroegtijdige sterven geen doorgang vinden. De musea die Reuvens in 
binnen-en buitenland ter plaatse of in catalogi bestudeerde zijn talrijk, zoals onder meer 
te lezen is in een onvoltooid verslag van de reis naar Duitsland die hij met zijn vrouw 
Louise Blussé maakte, kort na hun huwelijk in 1822.2  
De musea waartoe Reuvens zich verhield, waar hij zijn publicaties naar stuurde, waarnaar 
hij terugkeerde, waar hij zijn collega’s ontmoette, waar hij langdurig verbleef om de 
collectie en de presentatie te bestuderen, waar hij zich liet inspireren en waarop hij zich 
verheugde ze eindelijk te zien, waren: het Musée Napoléon, in het Louvre te Parijs 
(c.1811-1814), het museum van de universiteit ‘Georgia Augusta’ in Göttingen (1815, 
1822), het British Museum in Londen (1819, 1821, 1835), The Indian Museum ofwel het 
Repository of the East India Company in Londen (1819), The London Museum van 
William Bullock (1821), het Musée Royal in het Louvre te Parijs (1819, 1825, 1829) en 
het Musée Charles X in het Louvre te Parijs (1829), het Museo Pio-Clementino en het 
Museo Chiaramonti in het Vaticaan.3  
Reuvens’ intellectuele ruimte was bepaald tot dat deel van de wereld, dat zich op 
enigerlei wijze verhield tot de klassieke oudheid van Griekenland.4 Die wereld, 
weerspiegeld in het archeologische compartiment van de Bibliotheca Reuvensiana en in 
zijn ‘Museum van Oudheden’, zoals hij het ‘archeologisch kabinet’ zelf noemde, was 
                                                 
1 Musea van oudheden zijn voor publiek toegankelijke verzamelingen van oudheden, die zijn opgesteld in 
een speciaal voor dat doel gereserveerde ruimte en die de beschouwer kennis en inzicht verschaffen over de 
collectie. 
2 Reuvens, ‘Noordelijk Duitschland. Rijn en Mein’, in: Antiquiteiten deel II, Stuk II, afdeeling 4, (1823) 
3 In Reuvens’ brief, getiteld Opgaaf van Boekwerken over de Archeologie in de Leydsche bibliotheek 
ontbrekende, Leyden, 19 februari 1820, ARA 3 17.1.1/1, zijn de urgente bestellingen onderstreept: 
‘Museum Pio Clementinium, T V en T VII (de overige zijn aanwezig)’ 
4 In verschillende memories van Caspar Reuvens wordt dit expliciet gesteld. De overeenkomst met Hegels 
historische visie, de ‘Universalgeschichte’, is treffend (The Philosophy of History [vert. J. Sibree 1902] 
ed.1991) Dat die publicatie van later datum is, het is een bundeling van lezingen vanaf 1822, ontneemt niet 
de kracht van de vergelijking met Reuvens en zijn tijdgenoten. Uit Bödeker (2006) wordt duidelijk dat de 
‘Universalgeschichte’ veelvuldig onderwerp was van publicaties die verschenen vanaf 1800. 
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verrassend groot.5 In dit onderzoek wordt getracht om, middels zijn museale en 
wetenschappelijke netwerk, Reuvens’ plaats in die wereld te duiden.  
 
Dit proces wordt bestudeerd in het perspectief van de wereld waarin het tot stand kwam: 
Europa. In 1800 werd Europa gedomineerd door Frankrijk: na de Verlichting en de 
Franse Revolutie volgden de Napoleontische oorlogen en het Franse Empire. Na de Slag 
bij Waterloo in 1815, stond de aartsrivaal van Frankrijk, Engeland, met een 
ongeschonden eiland aan het begin van een British Empire van wereldformaat. Na het 
Congres van Wenen 1814-1815 was de staatkundige herverdeling en de institutionele 
reconstructie - gepaard gaande met de herverdeling van koloniën- voltooid.  
Iedere natie ging nu, volgens een zorgvuldig geconstrueerde ideologie haar grenzen 
afbakenen. Deze restauratie ging gepaard met een door heel Europa uitgedragen 
vooruitgangsdenken in dienst van de beschaving. 6 De basis hiervan, dit was boven alle 
twijfel verheven, lag in de klassieke oudheid. Beide elementen, het nationale 
onderscheidende én het Europese gemeenschappelijke, dienden door middel van een 
uitgekiend programma tot uitdrukking gebracht en zichtbaar gemaakt te worden aan de 
bevolking. Het museum, toegankelijk voor iedereen, was hiervoor een beproefd middel. 
Het effect hiervan was, ook door een toename van reizigers, grensoverschrijdend. Deze 
politieke elementen hadden invloed op de wijze waarop museale collecties en ordeningen 
tot stand kwamen.7 Of de vroegste 19e eeuwse musea van oudheden om die reden gezien 
kunnen worden als nationale musea van oudheden, is een vraag die in dit onderzoek aan 
de orde komt.8   
 
Voor wie niet hecht aan het woord ‘museum’, maar wel zijn definitie onderschrijft, 
dateren de eerste musea van oudheden van veel eerder. Het Capitolijns Museum in Rome 
is ontstaan in 1471 vanwege een pauselijke schenking van door de kerk bewaarde en aan 
de bevolking van Rome teruggegeven antieke beelden. Het dateert, als we het moment 
van openstelling als Museum aanhouden uit 1734.9 Zijn bekendste voorbeeld ligt 
misschien in de Cortile del Belvedere van het Vaticaan, in het prilste begin van de 16e 
eeuw.10 Deze verzameling antieke sculptuur, gefrequenteerd door kunstenaars, 
                                                 
5 Ayolt Brongers, ‘De bibliotheek van de Leidse archeoloog C.J.C. Reuvens (1793-1835). Een kwantitatief-
grafische analyse’. (1996) 
6 In Europa. De geschiedenis van een idee van Pim Den Boer (1997) en in Beschaving: een geschiedenis 
van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur (2001) van Pim den Boer (red.) is uiteengezet 
hoe ‘beschaving’ in de negentiende eeuw verbonden werd met Europa. Het museum van oudheden vormde 
hierin een fundamenteel instrument. 
7 Eilean Hooper Greenhill was de eerste museumhistoricus die, geïnspireerd door Foucault, ervoor pleitte 
de breuklijnen in geschiedenis centraal te stellen bij onderzoek naar kunstmusea. Door te proberen 
specifieke tijdgebonden noties toe te passen op museumhistorisch onderzoek zou men beter in staat zijn om 
contemporaine werkelijkheden en ‘waarheden’ te onderscheiden. Museums and the Shaping of Knowledge 
(1992) 
8 Het kader waarbinnen de eerste lijnen van dit onderzoek uiteen zijn gezet is het onderzoeksvoorstel van 
Ellinoor Bergvelt en Debora Meijers: ‘Overheidsmusea en nationale identiteit (Europa, ca. 1760-1918)’ 
Universiteit van Amsterdam (2001)  
9 Hekscher, W.S.,  W.S. SIXTVS IIII AENEAS INSIGNES STATUAS ROMANO POPVLO RESTITVENDAS 
CENSVIT (1955) 
10 Daltrop, Georg, ‘Antike Götterstatuen im Vatikan: die vatikanisch-römische Tradition der klassischen 
Archäologie’, Vorträge der Aeneas Silvius Stiftung an der Universität Basel;22,1985, Helbing & 
Lichtenhahn 1987 
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handelaren en reizigers, werd beschreven, getekend, gekopieerd en verspreid in heel 
Europa. In enkele eeuwen tijd vond een grootschalige canonisering van slechts enkele 
tientallen beelden plaats.11 Hierbij veranderde hun functie van een ideologisch middel in 
de legitimatie van pauselijke macht tot een herinnering aan een van de klassieke wereld 
doordrongen Europa. Deze transformatie ging gepaard met een grootschalige 
vermenigvuldiging, aanvankelijk in kostbaar brons en vanaf de 17e eeuw in betrekkelijk 
goedkope pleisterafgietsels. De opgravingen in Pompeii vormden een attractie voor 
kooplustige reizigers uit Engeland en brachten de handel in oudheden in Rome en Napels 
tot een hoogtepunt.  
Om een verdere exodus van topstukken te voorkomen stichtte paus Clemens XIV in 1771 
het eerste openbaar toegankelijke Museo Clementino in het Vaticaan.12 De auctor 
intellectualis van dit museum was de thesaurier Gianangelo Braschi, die uiteindelijk zelf 
gekroond werd tot Paus Pius VI.13 Het naar beide grondleggers genoemde Museo Pio-
Clementino werd officieel geopend in 1794, maar was al eerder voor publiek 
toegankelijk. Het museum, dat door het Vaticaan werd gebruikt om aansluiting te vinden 
met een Verlicht aristocratisch Europa, fungeerde als politieke vrijplaats. Het museum 
bood een magnifiek uitzicht over de stad, symbolisch voor de openheid waarmee het 
Vaticaan -althans met zijn klassieke collectie- de wereld tegemoet wilde treden. Voor de 
duur van het bezoek werden gevestigde conventies, tradities en denkpatronen min of 
meer ondergeschikt aan de verdieping in de schoonheid van de klassieke wereld. De 
Protestante koning Gustav van Zweden werd door Pius VI in 1784 niet in de pauselijke 
vertrekken ontvangen, maar in het museum.14 De beelden, die voorheen in de Cortile del 
Belvedere stonden, kregen in het Museo Pio-Clementino een nieuwe, modern-museale 
functie en vonden opnieuw via talloze reproducties hun weg naar Europa, tot aan het 
Rusland van Catharina de Grote.  
De verspreiding en canonisering van de klassieke cultuur maakten dat er een collectief 
geheugen in Europa ontstond, waarop na iedere revolutie, bij iedere hervorming en bij 
iedere restauratie wordt teruggegrepen. Wat wel wordt gezien als uniek voor het 
Europese denken, is dat zij mythe in zijn geschiedenis heeft opgenomen.15 Het pulserende 
hart waaruit het bloed door de Europese aders werd gepompt, was steeds Rome. 
Napoleon forceerde dit proces, door de belangrijkste antieke beelden uit Rome op 
transport naar Parijs te zetten om ze daar in 1800 in zijn Musée Napoléon ten toon te 
stellen. De indruk ontstaat dat dit een ontwrichtend effect had op de canon van de 
klassieke cultuur en op Rome als Europees cultuurcentrum. Alle sleutelfiguren in musea 
van oudheden, ook Caspar Reuvens, verhielden zich in de daarop volgende decennia zeer 

                                                 
11 Haskell, J. en Penny, N., Taste and the Antique, the lure of classical sculpture, New Haven London, 1992 
12 Howard, Seymour. ‘ An Antiquarian Handlist and Beginnings of the Pio-Clementino’, in: Eighteenth 
Century Studies. An interdisciplinary journal 7 (1973-1974) 
13 Ibid. 42-43. Daniela Gallo geeft diens conservator, de prefect van Romeinse oudheden Giovanni Battista 
Visconti deze eer in ‘Verzamelingen van Oudheden van 1750 tot heden’, waarbij zij zich baseert op het feit 
dat hij de auteur was van de catalogus van de collectie. Howard baseert zich op een citaat uit de 
museumcatalogus van Ennio Quirinio Visconti, Giambattista’s zoon, de opvolger van zijn vader. 
14 Liverani, Paolo, The Museo Pio-Clementino at the Time of the Grand Tour, in Journal of the History of 
Collections 12 no. 2 (2000) Oxford, 155 
15 Salvatore Settis meent dat dit proces voorwaarde scheppend is voor de continuïteit van de Europese 
cultuur, en herkent haar verschijning ook in de huidige tijd, onder meer als gevolg van 9/11 2001. The 
Future of the Classical, Polity Press (2006) 
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nadrukkelijk tot die klassieke canon. Om die reden is dit probleem een van de rode 
draden binnen het vraagstuk naar de ordening en selectie in musea van oudheden 
geworden. Gaandeweg het onderzoek is hieruit de veronderstelling ontstaan dat de 
invloed van Rome op het museale landschap van Europa, ook het Nederlandse, veel 
groter is dan in de literatuur wordt voorgesteld.16  
 
De periode, ruwweg tussen 1800 en 1840, markeert het begin van onze moderniteit. In de 
vroege 19e eeuw vond een radicale transformatie plaats in het denken. Zij markeert de 
overgang van het cyclische (oorsprong-groei-verandering-verval) naar het lineaire 
historische, chronologische denken. Waar oudheden tot ruwweg 1800 werden onderzocht 
volgens overeenkomsten in vorm en voorkomen, drong nadien een diepe historiciteit door 
in de kern van de dingen.17 Binnen de filologie, de wetenschap die zich van oudsher op 
de bestudering van het schrift baseerde, was deze verandering voor het eerst manifest in 
de jaren 1770 in Göttingen. De filoloog Christian Gottlob Heyne, die daar colleges gaf in 
het ‘[…] antiquarische Studium, Studium der Alterthümer, Archäologie’, behandelde de 
‘woorden’ gelijkwaardig aan de ‘dingen’.18 Vanaf 1800 poogde men in de 
conceptualisering van de heersende opvattingen over universele geschiedenis een 
alomvattende, chronologische, ruimtelijke voorstelling te maken van de mensheid, waarin 
ten slotte haar culturele diversiteit werd gepresenteerd.19 Welke gevolgen dit had voor de 
ordeningsprincipes in de vroeg 19e eeuwse musea van oudheden, is een van de problemen 
die aan de basis ligt van deze studie.  
 
De universele geschiedenis hangt nauw samen met ‘Europees universalisme’: het geheel 
van normen en waarden dat Europa aan haar positie in de wereldgeschiedenis verbond.20 
Het universele wereldbeeld, synoniem voor de beschaafde wereld, kwalificeerde alles wat 
daarbuiten lag als barbaars. Het huidige ‘westers universalisme’, of ‘universeel 
universalisme’, waarin de democratie als het hoogste goed wordt beschouwd, wordt als 
een uitvloeisel daarvan gezien. Morele superioriteit rechtvaardigde steeds het ingrijpen, 
de interventie, in barbarij. Dit ging altijd gepaard met materiële exploitatie: ‘economische 
interventie’. In de 19e eeuw ging dit proces steeds meer gepaard met culturele interventie. 
Veel van de huidige vraagstukken rond teruggave van ‘cultureel erfgoed’, een 
claimcultuur die door de Verenigde Naties, via Unesco wordt aangemoedigd, zijn terug te 
voeren op gevoelens van morele superioriteit die het transport van cultuurgoederen buiten 
de grenzen van het eigen land in de eerste decennia van de 19e eeuw rechtvaardigden. In 
die jaren, vooral na 1815, lag de nadruk van dat verzamelen op de Oriënt en Azië.21 
                                                 
16 Vgl. Gallo, Daniela, ‘Verzamelingen van oudheden van 1750 tot heden’, in Bergvelt, Ellinoor, Debora 
Meijers en Mieke Rijnders (red.) Verzamelen, van rariteitenkabinet tot kunstmuseum, Gaade, Open 
Universiteit Heerlen, 1993, 279-300. In dit verder zeer gedegen overzicht is de museale invloed van Rome 
beperkt tot Parijs. 
17 Foucault, Michel [1e ed. 1966] De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen 
(vert. Walter van der Star), Boom Amsterdam 2006 
18 Heyne, Chr. Gottl., Einleitung in das Studium der Antike, oder Grundriß einer Anführung zur Kenntniß 
der alten Kunstwerke, zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen, Göttingen und Götha, Johann Christian 
Dieterich, 1772, 7  
19 Bödeker, Hans Erich, ‘Universal History and National History’, in: ‘Unity and Diversity in European 
Culture c.1800’, Proceedings of the British Academy 134, The British Academy, Londen 2006, 137 
20 Wallerstein, Immanuel, European Universalism, The Rhetoric of Power (2006) 
21 De wijze waarop de ‘Oriënt’ in dit onderzoek wordt gehanteerd is toegelicht in hoofdstuk 3 noot 1.  
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Opmerkelijk is dat het academische discours rond oriëntalisme en postkolonialisme  veel 
aandacht besteedt aan ‘beeldvorming’ terwijl de vroege museale bijdrage hieraan buiten 
beschouwing blijft.22 Recente publicaties wijzen erop dat het museale verzamelen van de 
wereld buiten Europa een onderwerp is dat de aandacht heeft.23 Toch moeten museale 
tentoonstellingen wel degelijk een grote rol hebben gespeeld in beeldvorming over de 
‘Oriënt’. In de eerste jaren van Reuvens’ aanstelling in Leiden, arriveerden omvangrijke 
verzamelingen uit Java. Wat hij precies met die verzamelingen voor ogen had en hoe zich 
dit verhield tot de museale opstelling van koloniale collecties elders in Europa, is niet 
eerder onderzocht. Hierbij dringt de vraag zich op, hoe musea van oudheden zich tot 
‘culturele interventie’ verhielden, en op welke wijze zij deze legitimeerden. 
 
Met de behoefte aan chronologisch inzicht, zoals dit in de 19e eeuw vorm kreeg, werd 
binnen het wetenschapsgebied van de geologie de methode van de stratigrafie 
ontwikkeld. Hierbij trachtte men de volgorde en eigenschappen van opeenvolgende 
aardlagen te identificeren, met als doel deze te beschrijven en te dateren. De stratigrafie 
werd al spoedig een belangrijke hulpwetenschap voor de archeologie. In Reuvens’ tijd 
riepen de observaties die hieruit voort kwamen vragen op over de ouderdom van de 
aarde.  
De methode die aan deze studie naar de musea van oudheden 1800-1840 ten grondslag 
ligt, zou een museumhistorische stratigrafie genoemd kunnen worden. Hierbij zijn de 
verschillende plattegronden van musea van oudheden laag voor laag bestudeerd, hun 
afzonderlijke eigenschappen bekeken en hun onderlinge verband in een breder historische 
context onderzocht. Om Reuvens’ bedoeling met de collecties te begrijpen was dit wel 
noodzakelijk, want zijn plannen- waarvoor hij vele schetsen maakte- zijn nooit 
gerealiseerd. Ook in andere musea zijn de schetsen die aan iedere nieuwe museale 
opstelling vooraf gingen, zorgvuldig bewaard gebleven in de archieven van de musea of 
in hun bibliotheken. Zij verraden de afwegingen die gemaakt zijn vóórdat de nieuwe 
inrichting tot stand kwam.  
Binnen dit onderzoek is de selectie ervan steeds bepaald door de dwingende vraag, in 
hoeverre zij van belang zijn om de museale context en de afwegingen van Reuvens te 
begrijpen. De observaties naar aanleiding van de stratigrafie zijn vervolgens aangevuld 
met museografische bronnen. Deze betreffen het geheel van architectuur, inrichting, 
decoratie en het beoogde geheel, gezien vanuit de bezoeker. Een belangrijke bron, 
hoewel niet altijd geheel betrouwbaar, is het museum zelf (zie fig.1). De route die de 
bezoekers dienden af te leggen, de fresco’s en de plafondschilderingen, de opschriften en 
nummeringen van de zalen, de namen van personen die zich aan het museum verbonden: 
zij vertellen allen iets over de gebruikssporen van het gebouw. De meest betrouwbare 
bron is de museumcatalogus, waarin van zaal tot zaal nauwgezet beschreven is wat er 

                                                 
22 Zoals Oriëntalism van Edward Said (1978) Postcolonialism, an historical introduction van Robert 
Young (2001). Studies die binnen antropologie verschijnen concentreren zich op de tweede helft van de 19e 
eeuw: Prakash, Gyan (1995) ‘After Colonialism: imperial histories and postcolonial displacements’; 
Fairweather, I. (2004) Anthropology, Postcolonialism and the Museum. 
23 Voorbeelden zijn Lunsingh Scheurleer, Pauline, ‘Collecting Javanese Antiquities. The appropriation of a 
newly discovered Hindu-Buddhist civilization’(2007); Jasanoff, Maya, Edge of Empire. Conquest and 
Collecting in the East 1750-1850 (2006); Legêne, Susan, De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, 
Java, Tripoli en Suriname in de negentiende eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme (1996) en 
‘Canon van verschil. Musea en koloniale cultuur in Nederland’ (2005)  
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stond en in welke context. Dit gebeurde consequent in Parijs, waar het Louvre museum 
geworden was en dit ook zou blijven.24 Echter, in Londen waar de definitieve behuizing 
lang op zich liet wachten en in Leiden, waar het maar de vraag was óf er een museum 
gebouwd zou worden, werd het schrijven van een catalogus veelal uitgesteld.25 
Deelcatalogi verschaften wel voldoende informatie over de objecten, maar vertelden niets 
over de context waarin ze waren opgesteld.26 De catalogi betroffen deelcollecties zonder 
verdere museografische duiding. Daarnaast bieden afbeeldingen en reisbeschrijvingen: 
gravures en aquarellen (soms geïdealiseerd), schetsen in dagboeken en losse notities 
(altijd selectief) een beeld van hoe de bezoeker het museum heeft ervaren. 
 
Deze gegevens zijn vergeleken met de publicaties over de 19e eeuwse musea van 
oudheden. Zij getuigen van grote kennis van het museale archief, zijn rijk aan gegevens 
en opmerkelijk vaak binnen de eigen staf tot stand gekomen. Ze laten zich lezen als 
monografieën.27 Waar de eigen instelling in deze monografieën al met andere musea van 
oudheden wordt vergeleken, baseert men zich op gegevens uit eigen archief. Zo komt 
Reuvens niet voor in de meest uitgebreide chronologische studie naar het British 
Museum, eenvoudigweg omdat hij geen brieven schreef die geadresseerd waren aan het 
museum én omdat de bibliotheek van het museum, waar Reuvens zijn publicaties naar toe 
stuurde, afzonderlijk gearchiveerd is.28 De meeste monografieën behandelen wel het 
museale beleid en de verzamelcultuur, maar niet de wijze waarop de collecties werden 
geordend. Een uitzondering hierin is een studie waarin de decennia durende 
wordingsgeschiedenis van de museale afdelingen voor klassieke sculptuur is beschreven 
in het licht van de problemen waarmee het British Museum worstelde om zijn ambitie, 
een museum van ‘The Progress of Civilization’ te zijn.29 Ian Jenkins heeft dit proces 
gevolgd en beschreven vanuit de discussie die ontstond tussen ‘archeologen’, en 
‘estheten’. Zijn onderzoek vormde voor mij aanleiding om te bekijken of dit fenomeen 
ook op het continent voorkwam. De publicaties die de museale problematiek vanuit een 
breder cultuurhistorisch vraagstuk behandelen zijn in aantal sterk toegenomen nadat het 
verzamelen als cultuurhistorische vraagstelling steeds prominenter in het universitaire 
curriculum verscheen.30 De invloed van Foucault is hierin onmiskenbaar. In een enkel 
                                                 
24 Een goed voorbeeld is Dubray, L.-P. (1811) Notice des statues, bustes et bas reliefs de la Galérie des 
Antiques du Musée Napoléon, ouverte pour la première fois le 18 Brumaire an 9: Supplement à la notice 
des antiques du Musée Napoléon, contenant l’indication des monuments exposes dans la Salle des Fleuves. 
25 De eerste catalogus was van Conrad Leemans: Museum van Oudheden (1838)  
26 De eerste deelcatalogus in het British Museum werd door Reuvens’collega Taylor Combe (1774-1826) 
geschreven: A Description of Ancient Terracottas (1812) 
27 Enkele recente voorbeelden hiervan zijn: Wilson, David M. The British Museum. A History (2002), 
Halbertsma, R.B. Scholars, Travelers and Trade. The pioneer years of The National Museum of Antiquities 
in Leiden, 1818-1840 (2003) Martinez, Jean-Luc, Les antiques du Louvre: une histoire du goût d’Henri IV 
à Napoléon Ier (2004). Een uitzondering –als niet werkzaam binnen het museum- vormt de 
instituutsmonografie van F.R. Effert: Royal Cabinets and auxiliary branches: origins of the National 
Museum of Ethnology 1816-1883 (2008)  
28 Wilson, David M. The British Museum. A History (2002) 
29 Jenkins, Ian. Archaeologists and Aesthetes, in the Sculpture Galleries of the British Museum, (1992) 
30 In Nederland werd vanaf eind jaren 1980 ‘verzamelcultuur’ binnen de kunstgeschiedenis, de materiële 
cultuur binnen de antropologie en de museologie/museumstudies binnen archeologie en 
cultuurgeschiedenis aangeboden in de universiteiten van Leiden en Amsterdam. The Journal of the History 
of Collections verscheen voor het eerst in 1989. Vgl. ook Pomian, Krzysztof, Collectionneurs, amateurs et 
curieux. Paris, Venise, XVIe-XVIIIe siècle (1987), Meijers, Debora, Klasseren als principe. Hoe de k.k. 
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onderzoek is het comparatieve aspect geïntegreerd. Net zoals in deze studie is daarin 
gekozen om de levens van een of meer sleutelfiguren te volgen, en aan de hand daarvan 
tot specifiekere thema’s te komen. 31 
 
Over Caspar Reuvens is heel veel geschreven. Uit de mond van de weduwe Reuvens 
tekende Conrad Leemans een levensbericht op, dat gepubliceerd werd als inleiding op de 
veilingcatalogus van de Bibliotheca Reuvensiana in 1838.32 Jan Hendrik Holwerda, die 
een jaar later zijn vader zou opvolgen als directeur van het Rijks Museum van Oudheden, 
publiceerde in 1918, bij het honderd jarig bestaan van het museum een beknopte 
biiografie.33 De Egyptoloog en directeur van het museum, Hans Schneider, benadrukte in 
zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar in de museale aspecten van de Egyptische 
archeologie het belang van Reuvens als vroege navolger van Champollion en het effect 
hiervan op het verzamelen van Egyptische oudheden in het museum. In een latere 
uitwerking plaatste hij de Nederlandse belangstelling voor Egyptische oudheden in een 
breder kader van een academisch netwerk.34 Ayolt Brongers schreef een levendige 
biografie over de archeoloog Reuvens, met een rijkdom aan gegevens. Eerder spitste hij 
dit onderwerp toe op Reuvens’ opgravingen in Drenthe. Zijn verdienste is tevens gelegen 
in een kwantitatieve analyse van Reuvens’ in 1838 uiteengevallen bibliotheek, waarvan 
het archeologische gedeelte ongeëvenaard was in Europa. Als eerste Reuvens-biograaf 
die niet werkzaam was in het Rijksmuseum, publiceerde hij nieuwe bronnen, waaronder 
een privé-archief dat hem ter beschikking was gesteld door familie van de nakomelingen 
van Reuvens.35 Ruurd Halbertsma, conservator van de Grieks-Romeinse afdeling van het 
Rijksmuseum van Oudheden, schreef een boek over de verzamelpraktijk gedurende de 
pioniersjaren van het museum, onder het directoraat van Reuvens.36 Hierin behandelde 
hij voor het eerst alle vroege verzamelgebieden van het museum. De sfeer waarin de 
collectie tot stand kwam en de hoofdrol die de kolonels Rottiers en Humbert hierin 
hadden, is treffend weergegeven in de vele citaten uit contemporaine bronnen, die 
afkomstig zijn uit de Fundgrube die het archief van het Rijksmuseum van Oudheden is. 
In 2006 vond een symposium plaats over ‘C.J.C. Reuvens als grondlegger van de 
moderne Nederlandse archeologie’, met een veelheid aan wetenschapshistorische, 

                                                                                                                                                 
Bildergalerie te Wenen getransformeerd werd in een zichtbare geschiedenis van de kunst (1772-1781), 
(diss.UvA 1990) en Bergvelt, Ellinoor, Debora Meijers en Mieke Rijnders (red.) Verzamelen, van 
rariteitenkabinet tot kunstmuseum (1993)  
31 Zutter, Jörg, Projekt eines Antikenmuseums von D.P.G. Humbert de Superville (1770-1849 (1991) 
Dohna, Yvonne zu, Canova und die Tradition (2006) en Jasanoff, Maya, Edge of Empire. Conquest and 
Collecting in the East 1750-1850 (2006) 
32 Leemans, C. Bibliotheca Reuvensiana, Praefigitur editoris epistola de vita Reuvensii, Apud S. et J. 
Luchtmans, Acad. Typogr. Et C.C. van der Hoek, Lugduni Batavorum (1838) 
33 Holwerda, J.H. ‘C.J.C. Reuvens 1818-1918.’ De Tijdspiegel, 1918 
34 Schneider, H.D. De Laudibus Aegyptologiae. C.J.C. Reuvens als verzamelaar van Aegyptiaca (1985); en: 
‘C.J.C. Reuvens: wegbereider van de Nederlandse Egyptologie’, (2007) 
35 Brongers, Ayolt, Een vroeg begin van de moderne archeologie. Leven en werken van Cas Reuvens 
(1793-1835), Cahier Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort 2002. Brongers 
(1996) ‘De bibliotheek van de Leidse archeoloog C.J.C. Reuvens (1793-1835). Een kwantitatief-grafische 
analyse’ en (1973) 1833. Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de archeologie. Voor 
het familie archief Joosting-Reuvens zie overzicht archieven. 
36 Halbertsma, R.B. Scholars, Travelers and Trade. The pioneer years of The National Museum of 
Antiquities in Leiden, 1818-1840 (2003) 
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historische, archeologische, filologische en museumhistorische invalshoeken ten aanzien 
van Caspar Reuvens.37  
 
Waar het kon heb ik, in de chronologische volgorde waar Reuvens woonde, werkte en de 
musea in Europa leerde kennen, zijn sporen gezocht. De volgende bibliotheken en 
archieven waren behulpzaam in deze zoektocht: Amsterdam (Universiteits Bibliotheek), 
Harderwijk (Streekarchief Noordwest Veluwe), Göttingen (Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek, het Archäeologisches Institut), Leiden (archief van het 
Rijksmuseum van Oudheden, bibliotheek, handschriftencollectie en prentenkabinet van 
de Universiteit) Parijs (de musea en archieven van het Louvre), de Archives Nationales , 
het Institut des Sciences et Belles Lettres in Parijs, Haarlem (de archieven van het 
Koninklijk Instituut in het Noord-Hollands archief), Londen (The National Library, The 
British Museum Archives, de collectie van Thomas Hope in het Victoria & 
Albertmuseum), Berlijn (bibliotheek van het Winckelmann Institut in de 
Humboldtuniversität, Altes Museum), Rome (Instituutsbibliotheek KNIR) en 
Vaticaanstad (Biblioteca Apostolica Vaticana) en twee familiearchieven: Amersfoort 
(Joosting-Reuvens archief) en Paterswolde (archief Gaaikema van Vloten). Het minste 
wat deze bezoeken me opleverde was al heel veel. Ze gaven een beeld van de fysieke 
ruimte waarin Reuvens zich begaf, van de mensen die hij ontmoette en de bibliotheken 
die zij nalieten, van de aanblik die de musea, bibliotheken, universiteiten boden in de tijd 
dat hij daar was en van de wijze waarop zijn publicaties daar bewaard zijn gebleven. Het 
beste wat dit opleverde waren de historische bronnen van zijn netwerk: brieven, 
kattebelletjes, notities, een handtekening in een bezoekersboek en één keer, in Göttingen, 
een door hem zelf vervaardigd en aan de bibliotheek geschonken gedicht. Wie schrijft die 
blijft. 
 
Alle in deze inleiding genoemde publicaties vormden een basis om me een voorstelling te 
kunnen maken van Caspar Reuvens en van de musea van oudheden in zijn tijd. Ze 
vormden een vertrekpunt voor nieuwe vragen, waarin zijn levensloop alleen daar relevant 
is, waar deze iets toevoegt aan de manier waarop een jonge professor van een nieuw 
vakgebied en directeur van een bescheiden kabinet met grote ambities opereert.  
Dat nieuwe onderzoek is, zo moest ik na enige tijd vaststellen, een oud idee. Reuvens’ 
tijdschrift Antiquiteiten, kan behalve als een pleidooi voor de oudheidkunde ook gelezen 
worden als een manifest voor de Museographie. Reuvens zag musea als essentiële bron in 
de beoefening van zijn vak. Het was een hulpmiddel van de oudheidkunde. Hij maakte de 
vergelijking met een bibliotheek, toen hij stelde dat het met musea net zo was als met 
boekenkennis: om goed te worden in een tak van wetenschap moet men zich rekenschap 
geven van zijn voorgangers. Een oudheidkundige diende derhalve de verschillende 
museale collecties goed te kennen om ‘met éénen blik te overzien, wat ons door de 
oudheid is nagelaten’. In de reis die hij met Louise naar Duitsland maakte, beschreef hij 
de door hen bezochte musea nauwgezet, om een ‘geringe’ bijdrage te kunnen leveren aan 
de kennis hiervan. Dit deed hij niet zonder te vermelden dat de musea zélf aan nader 
onderzoek zouden moeten worden onderworpen. Hierbij leek het hem interessant na te 

                                                 
37 Cordfunke, E.H.P. (red.) ‘Loffelijke verdiensten van de archeologie’, C.J. C. Reuvens als grondlegger 
van de moderne Nederlandse archeologie, Verloren, Hilversum 2007 
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gaan hoe oudheden in musea waren veranderd als gevolg van restauraties, een 
vraagstelling die zeer vernieuwend was, aangezien hij de authenticiteit van een object en 
het museale handelen met elkaar in verband bracht. De vraag die hieraan voorafging laat 
zich plaatsen in Reuvens’ tijd die gekenmerkt werd door een geweldige 
collectiemobiliteit: ‘Ik heb eenen zeer bekwamen kenner meermalen den wensch hooren 
uiten, dat [als] zich eenig jong schrijver op eene algemeene Geschiedenis en Beschrijving 
van alle de Oudheidkundige Verzamelingen mogt toeleggen, en [dat deze] vooral nagaan 
hoe de voorwerpen van oude kunst van het eene Museum tot het andere zijn overgegaan 
[…]’.38 
Ik hoop dat dit onderzoek hieraan een bijdrage kan leveren.  
 
 

 
 
Fig.1 Het museum als bron. Dit fresco bevindt zich op de bovenste (voor bezoekers toegankelijke) 
verdieping van de essedra, in het Museo Gregoriano Etrusco in het Vaticaan. Dit museum werd in 1837 
geopend. Het fresco toont een scène uit ca. 1775, van het Museo Pio-Clementino in aanbouw. Voor de 
porfieren zuilen, bovenaan, stond het Romeins-Egyptische beeld van Antinoös, enkele decennia ervoor in 
Tivoli opgegraven, model. De openbare toegankelijkheid werd gesymboliseerd door een monumentale trap 
van de architect Michelangelo Simonetti, die - zoals in het opschrift is te lezen - tevens de bibliotheek met 
het museum verbond. Onder de bezoekers zijn nu ook dames.  (foto maart 2008) 

                                                 
38 Reuvens, ‘Noordelijk Duitschland. Rijn en Mein’, in: Antiquiteiten deel II, Stuk II, afdeeling 4 (1823) 
143. De ‘zeer bekwamen kenner’ is waarschijnlijk David Pierre Giottino Humbert de Superville, die in zijn 
Catalogue des Plâtres Antiques de l’Université de Leyde (1817) systematisch onderscheid maakte tussen de 
plaats waar de oorspronkelijke beelden zich bevonden, waar zij waren aangetroffen, door wie en waar zij 
waren gemaakt, van welk materiaal, en hoe zij achtereenvolgens waren geïnterpreteerd.  
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Hoofdstuk 1 Caspar Reuvens en zijn vormende jaren in Europa 
 
 
I Aankomst in het jonge Verenigde Koninkrijk Nederland 
 
In maart 1814, tijdens de nadagen van Napoléons Empire en een jaar na voltooiing 
van zijn rechtenstudie aan de Université Impériale, vertrok Caspar Reuvens, 21 jaar 
oud, uit Parijs naar het vrije Koninkrijk der Nederlanden.1 In het jaar dat in het 
verschiet lag, tot aan de nazomer van 1815,  tekenden de contouren van de slechts 
twintig levensjaren die hem nog gegeven werden zich met toenemende helderheid af. 
Alle majeure wendingen in Reuvens’ levensloop, behalve de liefde, werden tussen 
maart 1814 en september 1815 aangekondigd, ingeluid en misschien voorzien. In deze 
tijdspanne- van zijn aankomst in Nederland tot zijn aanstelling als hoogleraar 
klassieke letterkunde en geschiedenis aan het Athenaeum Gelricum in Harderwijk- 
wierpen persoonlijke ontmoetingen en internationale ontwikkelingen, de een groter, 
belangrijker, toevalliger of dramatischer dan de ander, hun licht vooruit. In 1818 zou 
Reuvens worden benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de Archaeologie en 
beheerder van het ‘Archaeologisch Cabinet van de Leidse Hogeschool, het huidige 
Rijksmuseum van Oudheden.2 
 
In de weken dat Caspar Reuvens per diligence via Rijssel en Kortrijk noordwaarts 
reisde, werd in het jonge Koninkrijk Nederland koortsachtig gewerkt aan de laatste en 
belangrijkste formaliteiten. Op 29 maart werd de nieuwe grondwet aangenomen, en 
een dag erna werd Willem I tijdens de constitutionele vergadering van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden ingehuldigd als Koning. Het land stond op punt van 
ingrijpende hervormingen. In die opgewonden en nerveuze sfeer arriveerde Reuvens 
op 20 april 1814 in de hoofdstad Amsterdam. De landspolitiek zou in de komende 
periode in het teken staan van het ‘Grootnederlandse ideaal’, het aaneensmeden van 
Nederland en België. De ideologie moest gezag geven aan de Koning, in eerste plaats 
ten opzichte van Frankrijk, en gemeenschapszin aan de onderdanen van het jonge 
Verenigd Koninkrijk. In de openingsrede van de vergadering der Staten Generaal 
werd direct duidelijk dat het officiële nationalisme van de nieuwe staat niet 
romantisch en evenmin burgerlijk-liberaal, maar humanistisch van karakter was.3 Het 
zocht zijn inspiratie, althans in historische programmatische zin, in de geografische 
eenheid van de Bourgondische staat van de zestiende eeuw. De Nederlanden van 
Karel V leken het meest geschikt om officieel als prototype van de nieuwe 
gemeenschap gebruikt te worden. In zijn inhuldigingsrede memoreerde Willem I het 
uiteengaan van Noord en Zuid na 1585 als een ‘droevige scheuring’ die nu eindelijk 
ongedaan zou worden. 4 David Jacob van Lennep dichtte hier in de lierzang 
‘Neerlands Rijk Hersteld en Gehandhaafd’ op door: 
 
                                                 
1 dd 2 juli 1813. Jus Romanum. De rebus creditis/ Droit Français. Du prêt, du dépôt  et du mandat. Bul 
in archief Gaaikema-Van Vloten en Universiteitsbibliotheek van Rijksuniversiteit Leiden. Koninkrijk 
der Nederlanden werd de benaming van de voormalige Hollandse Republiek en de voormalige 
Oostenrijkse provincies van 1814-1830. 
2 Het Archaeologisch Cabinet werd door Reuvens ‘Museum van Oudheden’ genoemd. Op de 
gevelsteen van 1838 stond: ‘Museum Antiquarium’. Koning Willem II gaf in 1846 te kennen de oude 
benaming ‘Kabinet’ te willen handhaven. In 1867 is de huidige benaming, Rijkmuseum van Oudheden, 
terloops toegekend. Vgl. Duparc, F.J. (1975) 60-63, Hoijtink, M. (2003) 235-236 
3 Kossmann, E.H. (1986) I, 107 
4 Vgl. Kossmann, E.H. (1986) I, 106 e.v. 



[…] d’Aloude staat, zoo lang gescheurd, 
Zoo jammerlijk verdeeld, 
Ziet weêr die wond geheeld  

En Neêrlands magt in top gebeurd […]5 
 
Het was een strategisch, maar ook een intellectueel concept; gedegen voorbereid door 
een kring van nauw betrokken en geleerde adviseurs. Er sprak een nationalisme uit 
van historici en classicisten die allen een rol zouden krijgen in het leven van Caspar 
Reuvens, en in de oprichting van het ‘Archaeologisch Cabinet’ van de Leidse 
Hogeschool. De sleutelfiguur ervan was Anton Reinhard Falck (1777-1843).  
 
Falck 
 
Falck was Secretaris van Staat en vanaf 1818 Minister van het ‘superdepartement’ van 
Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën (fig.1). Het moet rond 21 september 
1815 in Brussel zijn geweest, tijdens de inhuldigingsplechtigheden die ook daar 
plaatsvonden, dat Willem I met Tsaar Alexander I over hem sprak als zijn 
‘rechterhand’.6 Falck was een groot bestuurder en diplomaat. 7 Zijn levensloop 
vertoont menselijke onvermogens en rimpelingen waar naderhand historici zich in een 
steeds kleiner wordend Nederland bij herhaling op concentreerden.8  Terugkerende 
thema’s hierbij zijn dat Falck enkele jaren ‘brodeloos’ was, en dat het nut van zijn 
buitenlandse reizen niet iedereen even duidelijk was. Zijn jaren in Madrid (1802-
1806) als Gezantschapssecretaris werden ingekleurd door - zorgvuldig voor de 
buitenwereld afgedekte- affaires, die zich in zijn vele brieven laten lezen. Het 
handschrift van zijn Spaanse brieven werd in de jaren ’60 van de 20ste eeuw 
geïnterpreteerd als ‘sensueel’, ‘zeer wijd en breeduit, als ‘t ware liggend geschreven’.9 
En wat toch te denken, aldus vond men, van al die studiegenoten die het inmiddels tot 
jeugdige hoogleraren hadden gebracht. Falck had slechts éénmaal, en nog wel op 
persoonlijke voordracht, op een schier onverkiesbare plaats voor een professoraat in 
de juridische faculteit in Utrecht gestaan. Bij dit laatste punt wordt dan steeds over het 
hoofd gezien dat hij nog maar 23 jaar was. Jeugdig hoogleraarschap kan dan wel 
eerder regel dan uitzondering zijn geweest, maar onmogelijk een voorwaarde voor een 
geslaagde carrière. Falcks zelfverkozen ontslag en vertrek naar Londen voor een 
ambassadeurspost in 1824 had te maken met de verslechterde verhouding met de 
Koning. Willem vond hem, zo valt in verschillende bewoordingen te lezen, ‘trop 
belgisch’.10  Het leidt geen twijfel dat Falcks eigen Gedenkschriften  hebben 
bijgedragen aan het oordeel van historici. Geheel tegen zijn laatste wilsbeschikking 
werden deze in 1913 tóch gepubliceerd. De toon van de mémoires, die hij in zijn 
laatste levensjaren optekende, is tobberig, somber en negatief. Dit werpt een schaduw 
op velen, met wie hij tijdens zijn werkzame leven een goede verstandhouding had. 
Tenslotte heeft dit een echo gevonden in de te vaak geciteerde beoordeling van 
                                                 
5 Lennep, J.van (1861), 214-218. 
6 Stecher, J. (1882) 5: ‘Confident le plus intime de Guillaume, ‘son bras droit’, comme disait le roi lui-
même à l’empereur Alexandre, l’éminent sécretaire d’État opposait, en toute circonstance, le courage 
de la modération à cette impatience de progrès, de transformation qui aveuglait l’ordinaire sagesse du 
roi.’ 
7 Van der Horst (1985) 13   
8 Dit laat zich lezen in Van der Horst (1985) 55-59, in een analyse van verschillende 19e en 20ste 
eeuwse karakterschetsen van Falck.  
9 Hall-Nijhoff, E. van, geciteerd in Van der Horst (1985) 72  
10 Stecher (1882) 10  



tijdgenoten en van Falck zelf, die op punten vol zijn van zelfverwijt. Het beeld dat 
hierdoor ontstaat, is een geheel ander dan die van de filosoof en cosmopoliet Falck die 
de architect van het Verenigd Koninkrijk was in de hoopvolle beginjaren van het 
Grootnederlandse ideaal. In België werd hij onmiddellijk na zijn dood in 1843 in 
Brussel (Falck was daar gezant) juíst gewaardeerd omdat hij geen onderscheid maakte 
tussen Nederlanders en Belgen- wat Willem I wèl placht te doen.11 Later, in de jaren 
‘80 van de 19e eeuw werd het welslagen van het Koninkrijk der Nederlanden vanuit 
datzelfde anti-Orangistische gevoel door Belgische historici geheel op Falcks naam 
geschreven: ‘ Le royaume des Pays-Bas était, à vrai dire, l’oeuvre propre du grand 
ministre, la principale gloire de son nom’.12 Pas in een recente biografie van Derk van 
der Horst werd recht werd gedaan aan zijn integriteit en visie, kwalificaties die hem 
voor tijdgenoten zo waardevol en belangrijk maakte. In deze publicatie zijn de 
Gedenkschriften afgezet tegen de vele brieven die Falck schreef vanuit binnen- en 
buitenland.13 Tussen de beschrijving van gebeurtenissen en de herinneringen achteraf 
ligt, zo laat het zich lezen, een heel leven besloten. Eén voorbeeld volstaat. In 1799 
volgde Falck de befaamde colleges van Christian Gottlob Heyne aan de Georg August 
Universiteit in Göttingen over ‘das antiquarische Studium, Studium der Alterthümer, 
Archäologie’.14 In brieven aan zijn vader schreef hij over de toen zeventig jaar oude 
Heyne: ‘Het is zeldzaam, zo veel levendigheid en agiliteit bij zulke hoge jaren te 
voegen’. En dat Heyne zich met talrijke zaken bezighield, met ‘ongelooflijke ijver‘. 
Daarentegen is in zijn Gedenkschriften te lezen dat hij zich de colleges herinnert als 
lange middagen rond de ‘slaperige antiquiteiten (vier uur post meridiem!)’ van ‘dien 
afgeleefden man’.15   
Met recht stelt Van der Horst dat Falck sterk is onderschat.16 Falck kende Europa en 
had een internationaal netwerk. In Spanje (1802-1806) had hij zich in kleine kringen 
van hof en diplomatie begeven. Hij wist welk een genoegen het was om door de 
vertrekken van het Prado- toen nog een paleis- te dwalen. Zijn hervormde gezindte 
weerhield hem er niet van de mis in El Escorial –het oude klooster van Philips II- bij 
te wonen. En hij hield ervan lange wandelingen in de bergen te maken met zicht op 
besneeuwde toppen. Falck geloofde onvoorwaardelijk en hartstochtelijk in het 
welslagen van het Grootnederlands ideaal, al was het alleen maar om ‘onzen 
gezigteinder te verruimen, en ons vrijer adem te doen halen’.17  
 
Een neo-humanistisch nationalisme 
 
Het concept van het officiële humanistische nationalisme, dat in historische zin op de 
Bourgondische Staat van Karel V was gebaseerd, was een bedenksel van Falck zélf en 
dateerde zelfs van jaren her. Al in de eerste jaren van de eeuw correspondeerde hij 

                                                 
11 Stecher (1882) 3 
12 Stecher (1882) 4 
13 Van Republiek tot Koninkrijk, de vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813, is een 
handelseditie van Van de Horst’s dissertatie Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als 
Secretaris van Staat in 1813, Leiden 1983 
14 Heyne (1772) 7 § 6 
15 9 X 1799, B. 107, brief van Falck aan zijn vader, in: Van der Horst (1985) 49 
16 Hij wijt dit -naast de gebrekkige biografische traditie in de Nederlandse geschiedschrijving- aan de 
dominante kritiek indertijd van H.T. Colenbrander, in de inleiding van de Gedenkschriften van A.R. 
Falck . De veelgeprezen ambitie van Falck om Noord en Zuid Nederland te verenigen, was na het falen 
daarvan voor de latere ‘klein-Nederlandse’ geschiedschrijvers niet meer interessant genoeg. Van der 
Horst (1985) 13 
17 Thorbecke geciteerd uit Historische Schetsen (1860) 171 in Van der Horst (1985) 14 



met zijn beste vriend, de dichter David Jacob van Lennep over de noodzaak om Noord 
en Zuid Nederland te herenigen (fig.2). In de briefwisseling tussen beiden in 1815 
wisselden ze van gedachten over de naam en het wapen die het nieuwe koninkrijk zou 
voeren. Falck, die Willem I als erfgenaam van Filips en Karel van Bourgondie wilde 
zien, had de Nederlanden het liefst ‘Koninkrijk Borgondiën’ genoemend, maar 
begreep ook wel dat hij hiermee weinig bijval zou krijgen. Tenminste moest het 
‘Borgondische kruis’ in het wapen worden verwerkt.18 De eenheid van noord en zuid 
noemde Falck een ‘union intime’, die de nodige obstakels zou ontmoeten. Hij wist als 
geen ander dat rekening gehouden moest worden met een onverenigbaarheid in 
karakters- ingegeven door de lange scheiding tussen noord en zuid.19 De 
humanistische component bezat een Europese dimensie. Het gaf blijk van de 
diepgevoelde mentale en vanzelfsprekende verwantschap met de omringende landen, 
en sloot daarmee aan op een universele, gezamenlijke geschiedenis. De 
Bourgondische component daarentegen was een aangelegenheid die ophield bij de 
nieuwe landsgrenzen, en die de mogelijkheid bood zich van de omringende Duitse, 
Franse en Engelse cultuur te onderscheiden. De jonge Europese natiestaten hadden zo 
allemaal hun eigen historisch-programmatische prototypen, die bij veranderingen in 
de politieke structuur soepeltjes werden aangepast. Zo vormde het humanisme bij 
allen een vaste universele (Europese) waarde en werden onderscheidende nationale 
aspecten als variaties op een thema aangepast aan de heersende teneur. In de loop van 
de 19e eeuw veranderde dit. In de nieuwe natiestaten, die zich steeds meer als grote 
mogendheden gingen gedragen, zou het Europese, humanistische aspect terrein gaan 
verliezen aan lands-eigen, onderscheidende aspecten. De variaties op een thema 
maakten plaats voor nieuwe vaste waarden in een ‘nationale geschiedenis’. Het 
Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw identificeerde zich na de scheuring 
tussen Noord en Zuid voortaan op de 17e eeuw,  ‘de Gouden Eeuw’ van de Hollandse, 
wereldwijde handelsmonopolie, republikeinse vrijheden, economische en culturele 
bloei en kolonisatie.  
 
Hans Erich Bödeker spreekt in dit verband van de nationalisering van 
geschiedschrijving. Terwijl in de18e eeuw het verlangen om het geheel te omvatten, 
een synthese te scheppen van het totaal aan individuele geschiedenissen centraal 
stond, vond in de 19e eeuw een verschuiving van aandacht plaats naar het specifieke, 
het individuele, het onderscheidende. Het historisch onderzoek concentreerde zich op 
grote individuen, en op collectieve individuen, zoals naties. In deze ontwikkeling, van 
universele geschiedenis naar nationale geschiedenis ontstond een strikte polariteit in 
de aandacht voor de internationale samenleving en die van het vaderland.20 Falck nam 
deze ontwikkeling waar terwijl hij bleef benadrukken dat een groot, verenigd 
Nederland meer aanzien in Europa zou hebben. Met opgeheven hoofd heeft hij in 
oktober 1830, tijdens de Belgische opstand, geaccepteerd dat dit het einde betekende 
van het groot-Nederlandse ideaal. Wat was begonnen als een bijdrage in een streven 
naar Europees evenwicht begon uit te monden in een proces van individuele nationale 
restauraties.21 Van polariteit was in het eerste kwart van de 19e eeuw in Nederland 

                                                 
18 Van Lennep (1861) 217-218 
19 Stecher (1882) 5 
20 Bödeker (2006) 136, 140, 167 
21 Stecher (1882) 6: ‘Le problème du raccordement, de la réunie, comme il aimait à dire dans ses lettres 
familières au professeur van Lennep, se posait nettement devant lui, avec toutes ses  difficultés, mais 
avec toutes ses resources. Pour qu’une oeuvre d’équilibre européen pût devenir une restauration 



nog geen sprake. De grootsheid van het concept van het Groot-Nederlands ideaal was 
gelegen in het feit dat het weliswaar een nationaal ideaal was, maar dat het dit 
tegelijkertijd oversteeg. Immers, in haar diepste wezen, zowel in haar humanisme als 
in het hollands-renaissancistische Bourgondische, vond het aansluiting bij de 
klassieke wortels van Europa.  
 
In ideologische zin kan het nationalisme van het jonge Nederland gekarakteriseerd 
worden als vernieuwd humanistisch, sterk leunend op de klassieke traditie- maar 
evenzeer beïnvloed door het Verlichtingsidee van de staatkundige en intellectuele 
vrijheid. Dit zogenoemde neo-humanisme, dat niet alleen in Nederland, maar vooral 
in Duitsland, Engeland en Frankrijk de toon zette, werd als term pas laat in de 
negentiende eeuw geïntroduceerd, in de beschrijving van de herleving van de 
klassieken in de laatste decennia van de achttiende en de eerste decennia van de 
negentiende eeuw. Hiermee onderscheidde het zich van het ‘humanisme’ dat in de 
jaren 1810-1840 voor het eerst in de historiografie gebruikt werd om de herleving van 
de klassieken in de Renaissance te duiden. Het ‘neo’-aspect was gelegen in nationale, 
politieke dimensies van de herleving van de klassieken.22 De Duitse historicus 
Wilhelm Kroll beschreef in 1909, in zijn Geschichte der klassischen Philologie het 
neo-humanisme als één van de grote geestesbewegingen van de 18e eeuw, naast de 
Verlichting en de Romantiek. Het neo-humanisme baseerde zich volgens Kroll op de 
door de Verlichting verkregen inzichten de mens centraal te plaatsen. Hieruit ontstond 
het inzicht om een nieuw opleidings- en kunstideaal te verwezenlijken. Men meende 
dat de nieuwe benaderingswijze van de studie naar de Grieks klassieke oudheid zou 
leiden tot een mooiere en betere wereld.23 Volgens Friedrich August Wolf, de 
‘Altertumswissenschaftler’ die ook in Reuvens’ leven nog een rol zou spelen, ging het 
in de studie naar de oudheid niet alleen meer om welsprekendheid en stijlkennis, maar 
om ‘die rein menschliche Bildung und Erhöhung aller Geistes- und Gemütskräfte zu 
einer schönen Harmonie des inneren und äußeren Menschen (zu) bewirken’.24  
 
Voor de generatie van Caspar Reuvens vormden de klassieken een volkomen 
vanzelfsprekend deel van het dagelijkse leven, van opvoeding en scholing, van de 
inrichting van de maatschappij, en – door de neo-classicistische bouwstijl, ook van het 
aanzien van bestuurlijke, academische en culturele gebouwen in de steden. Dat het 
‘klassieke’ en de notie van staatkundige vrijheid er in het eerste kwart van de 19e 
eeuw ook in huiselijke kring toe deden, laat zich lezen in ‘Levensberichten’. Hoewel 
zij sterk gekleurd zijn door de aanleiding van het geschrevene- over de dode niets dan 
goeds-, zijn het toch waardevolle bronnen waar het gaat om de karakterisering van de 
kringen waarin de hoofdpersoon was opgegroeid- een aspect waar voordien minder 
uitvoerig aandacht aan werd gegeven. Zo ontbraken deze gegevens nagenoeg geheel 
in het levensbericht dat over Reuvens verscheen in 1835.25 Ze kunnen wel gevonden 
worden in die van de volgende generatie tegen het einde van de 19e eeuw, waarin ook 
wordt teruggeblikt op ouderlijk en grootouderlijk huis. Zij bieden inzicht in de neo-
                                                                                                                                            
nationale, une oeuvre durable, il fallait, sans hésitation comme sans impatience, accepter la situation 
telle que l’histoire l’avait faite’.  
22 Boer, den (2000) ii, 1-5, de begripshistorische benadering van ‘neo-humanisme’ laat zien dat de 
betekenis van de term in 1885 aanvankelijk sterk propagandistisch en nationalistisch getint was.  
23 Kroll (1909) 109: ‘Der Neohumanismus stellt auf Grund dieser Einsicht ein neues Bildungs- und 
Kunstideal auf und wähnt, durch eine Regeneration des klassischen Griechentums die Welt 
verschönern und verbessern zu können; [..]’. 
24 Kroll (1909) 110, cit. F.A. Wolf (1807) 
25 Gepubliceerd in Leemans (1838), in de veilingcatalogus van de Bibliotheca Reuvensiana 



humanistische sfeer waarmee Reuvens vertrouwd was. Het waren Hollandse families 
van protestante- hervormde of doopsgezinde- signatuur in Amsterdam, Haarlem of 
Leiden. Bij Falck was ook sprake van invloed van Vrijmetselarij. De moeders waren 
zonder uitzondering zeer geletterd, de vaders werkzaam in bestuur, wetenschap, en 
hoge ambtenarij. Thuis werd eenvoud, eruditie en sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid nagestreefd. Liefdadigheid stond hoog in het vaandel. Het burgergilde 
dat zich inzette voor de armen en verschoppelingen streefde doelbewust en gericht 
naar veranderingen en wist deze ook te bewerkstelligen.26 De beschrijvingen laten 
ook zien dat de revolutie en de Franse bezetting geen breuk hadden veroorzaakt met 
de morele waarden uit de 18de eeuw, maar dat die juist werden gecontinueerd in de 
moderne tijd. In de levensberichten van de latere minister van justitie Gerrit de Vries 
(1818-1900), die in 1847 trouwde met Maria Everdina Reuvens, Caspars dochter, 
wordt teruggeblikt op het ouderlijk huis De Vries in Haarlem, en op de invloed van 
Gerrits  vader, de doopsgezinde predikant Abraham de Vries. Het betrof een milieu 
[…] ‘in een atmosfeer van klassieke letterkunde en min of meer republikeinschen 
vrijheidszin […] een geest van den aanvang af, haast onbewust, doortrokken met 
denkbeelden van verstandelijke verlichting en van staatkundige vrijheid […]. Het 
terrein waaruit zij stamden, was het breede veld der zoogenaamde beschaving en 
verlichting der 18e eeuw. Al die ‘verlichte’ beginselen werden, met behoud der 
grondwaarheden van den Christelijken godsdienst […] aanvaard’. De klassieke 
vorming leerde een humanisme, dat afkeerig was van alle mystiek of theologische 
dweeperij of mijmerij. Tot voorbeeld strekte ‘verlichte’ staatkundige vrijheid.27  
 
Geheel in de geest van het rationele utiliteitsbeginsel in de wetenschap van die tijd, 
werd kennis van de klassieken graag toegepast op de eigen maatschappij. Ze 
verleende de alledaagsheid wat gewicht en bood maatschappelijke problematiek een 
historisch kader. Zo werd het Verlichtingsconcept van de staatkundige vrijheid, dat na 
de slag bij Waterloo door grote delen van Europa als basis van de restauratie breed 
werd uitgedragen, verrijkt met de herinnering aan het klassieke Athene. Volgens de 
19e-eeuwer had dit klassieke voorbeeld haar superioriteit aan intellectuele vrijheid te 
danken. De belangstelling voor Griekenland als reisbestemming was onder de 
Engelsen al toegenomen in de Napoleontische tijd, toen Italië- bezet door de 
aartsvijand- haar positie als favoriete reisbestemming verloor. De Griekse 
vrijheidsoorlog tegen de Turken kreeg steun uit heel Europa -vooral uit Duitsland-, en 
leidde tot de groei van filhelleense bewegingen, die geld inzamelden om Griekenland 
te steunen in haar onafhankelijkheidsstrijd. Deze bewegingen, Nederland kende ze 
ook, werden door grote delen van de bevolking, ook door ‘vele voorname 
ingezetenen’ gesteund. Een door hen zo vurig gewenste Griekse overwinning 
vervulde niet alleen een romantisch verlangen naar de heropbloei van de ‘bakermat 
van de beschaving’: dat zou immers alleen voor een elite van neo-humanistische 
geleerden interessant zijn. De garantie voor kwantitatief succes van de filhellenen was 
eerder gelegen in het christelijk streven naar de ‘uitbreiding en zegepraal van zijn 
godsdienst’.28 Met andere woorden: het beschavingsoffensief zou als gunstig 
neveneffect het terugdringen van de ongewenste islamitische en ‘barbaarse’ invloed 
bewerkstelligen.29 Illustratief voor de Europese identificatie met het oude Griekenland 
is dat het protocol dat voorafging aan de constitutie van het nieuwe Griekenland, met 
                                                 
26 Mathijsen (2003) 233, 234  
27 Vrij naar: Quack, H.P.G. (1901) 4-11 
28 Heidendal (1963-1964) 12 
29 Koster (1998) 28 



Athene als hoofdstad, in 1824 in het orthodoxe maar ook Verlicht Europese, 
neoclassicistische St.Petersburg werd ondertekend door de triple-alliantie van 
Engeland, Rusland en Frankrijk, en nota bene buiten aanwezigheid van Grieken.30  
 
Tot het einde van de Griekse vrijheidsoorlog bleef het ideaal van het oude klassieke 
Griekenland een voorbeeld voor de jonge Europese staten. In Colenbranders 
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland, is een rapport opgenomen 
uit 1829, waarin de koning geadviseerd werd een politiek van strikte 
onafhankelijkheid te voeren. De glorieuze toekomst van Nederland, in vergelijking 
met die van de grote mogendheden wist zich verzekerd van een groot nationaal 
vermogen, een zeemacht van betekenis, een rijke verscheidenheid van mensen en 
ideeën, steden en landstreken, ‘die de bontheid van Griekenlands grote tijd evenaren’, 
en de stellige verwachting van gestadige vooruitgang.31 De vrijheidsoorlog gaf 
voeding aan de belangstelling voor de Griekse oudheid. Net als Frankrijk en Engeland 
profiteerde ook Nederland van het Grieks-Turkse conflict in het streven antieke 
sculptuur te bemachtigen. Diplomaten kregen van hogerhand de opdracht om 
behulpzaam te zijn bij opgravingen en bij transport van de vondsten naar het 
buitenland.32 Ook Nederland heeft op die manier in de twintiger jaren, ten tijde van 
Reuvens’ directoraat in Leiden, een prachtige collectie bijeen vergaard, vlak voordat 
Griekse wetgeving de export van archeologische voorwerpen verbood. De stukken 
van deze collectie, die in nauw overleg met Caspar Reuvens werden uitgezocht, 
werden ter plaatse aangekocht door de Vlaamse Kolonel Bernard Rottiers, die hierin 
bescherming genoot van Testa, de Nederlandse zaakgelastigde in Konstantinopel. Ook 
zijn zoon Jean-Népomucène Rottiers was hierbij betrokken. Deze had samen met de 
Brugse koopman en reder Jean-Baptiste De Lescluse al in 1821 een prachtige 
vazencollectie aan Leiden verkocht. Kolonel Rottiers was een verklaard en actief 
medestander en lid van de Philhelleneense beweging en van comités in Noord en Zuid 
Nederland. Hij maakte zelfs deel uit van een internationaal netwerk, getuige bewaard 
gebleven correspondentie met Russen en Grieken, die zich sterk maakten in de anti-
Ottomaanse lobby in Europa.33 In de publieke opinie was de Griekse vrijheidsstrijd 
niet zo zeer een politieke, als wel een humane strijd, die gevoerd werd tegen 
‘despotische, tyrannieke en inhumane Turken’.34 Dit sloot aan bij het 
neohumanistische klimaat in Nederland, dat een leven was beschoren zo lang het 
Grootnederlandse ideaal duurde. Het enthousiasme over de hervonden eenheid der 
Nederlanden was groot. Dat deze ondanks pessimistische vooruitzichten vooreerst 
hoogtijdagen zou beleven moet in het begin, in de lente van 1814, voelbaar zijn 

                                                 
30 Heidendal (1963-1964) beschrijft de tegenstrijdige- belangen van de grote mogendheden hierin. Zo 
trachtte Alexander I, onder voorwendsel belangeloos hulp te bieden aan Griekse geloofsgenoten, de 
eeuwenoude wens in vervulling te laten gaan door invloed op de Balkan uit te breiden Om hiertegen 
weerstand te bieden verdedigde Engeland met in haar kielzog Nederland, en Oostenrijk de Turkse 
heerschappij op de Balkan. Dit, en de Nederlandse-Turkse handelsbelangen, maakte het de 
Nederlandse regering lastig om de sterk groeiende filhelleense beweging toe te juichen, terwijl zij haar 
evenmin kon verbieden.  
31 Minister belast met waarneming van dept. BZ Verstolk van Soelen, J.G., in H.T. Colenbrander 
(1905-1922), Gedenkstukken IX, I, 483  
32 Heidendal (1963-1964), 4 
33 Koster (1998) 27, Heidendal (1963-1964) 4. In Heidendal is correspondentie geciteerd tussen 
Buitenlandse Zaken en Testa, waarin geformuleerd is dat deze hulp en bijstand moet bieden aan 
Rottiers. 
34 Koster (1998) 29 



geweest. Caspar Reuvens, aangekomen in de hoofdstad, logeerde toen bij zijn 
beroemde oom, de natuurkundige Jan Hendrik van Swinden(1746-1823).35 
 
Van Swinden 
 
Oom Van Swinden (fig.3) was getrouwd met Sara Riboulleau, de enige zuster van 
Reuvens’ moeder die gestorven was in 1798.36 Hij was hoogleraar in de natuurkunde, 
sterrenkunde en wijsbegeerte aan het Athenaeum in Amsterdam en had een grote 
internationale reputatie. Als bestuurder was hij bijzonder invloedrijk. Al bij de 
oprichting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunsten in 1808- kort geheten het ‘Koninklijk Instituut’- was hem door Lodewijk 
Napoleon een sleutelpositie toebedeeld. In 1809 was van Swinden voorzitter van een 
commissie die onder meer de positie van de studie in de oudheidkunde aan Hollandse 
universiteiten onderzocht. Het concept wat hieruit voortkwam, en waarop Reuvens 
later in zijn carrière uitvoerig terug zou komen, bevatte een aanbeveling voor colleges 
in ‘aesthetica en de Archeologie’, aan die universiteiten die voorzien waren van 
kabinetten van medailles (munten) en andere oudheden. Van Swinden borduurde in 
zijn voorstel voort op een nota die in 1807 was geschreven door Johan Meerman, die 
toen net een jaar Directeur-Generaal van Kunsten en Wetenschappen was. Meerman 
had van Lodewijk Napoleon de opdracht gekregen het onderwijs te reorganiseren.37 
Als zestienjarige jongen was hij naar Göttingen gegaan, waar hij studeerde van 1769-
1771. Daar had hij, net als Anton Falck twintig jaar ná hem zou doen, colleges 
archeologie gevolgd bij de toen jonge filoloog Christian Gottlob Heyne.38  
 
Heyne 
 
Heyne was hoogleraar in Welsprekendheid en Poëzie en directeur van het Göttinger 
Seminarium Philologicum. Daarnaast was hij sinds 1763 hoofd van de bibliotheek. In 
1769, tijdens het eerste jaar van Meermans studie, werd hij dit ook van de prestigieuze 
Akademie van Wetenschappen aldaar. In 1767 was hij begonnen met de inleidingen in 
het Studium der Antike, ook wel Archäologie der Kunst, naar aanleiding van 
Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums (1764).39 Toen Winckelmanns 
Gedancken über die Nachahmung Griechischer Bildwerke in (1755) was verschenen  
had hij de auteur in een brief op het hart gedrukt de ‘Koninklijke Akademie’ als 
kanaal voor zijn wetenschappelijke werk te gebruiken ‘door welke uw ontdekkingen 
en ideeën wijd verspreid kunnen worden’.40 Heynes colleges waren befaamd, en 
zorgden om de twee jaar in het zomersemester dat rond Pasen begon, voor veel 

                                                 
35 De persoonlijke details over het leven van Caspar Jacob Christiaan Reuvens in de jaren 1814-1816 
zijn grotendeels ontleend aan de correspondentie tussen Caspar en zijn vader Jan Everard Reuvens 
(1763-1816). De brieven komen uit de nalatenschap van de laatste drager van de naam van deze tak, 
mevr. E.G.M.W. Joosting-Reuvens, in beheer van J. Ayolt Brongers- en door hem voor publicatie 
gebruikt (2002). Brongers heeft veel aandacht besteed aan de relatie tussen vader en zoon. In vervolg 
zal deze correspondentie worden aangeduid als J.-R./CJC aan JE/plaats, datum 
36 Reuvens’ moeder, Maria Susanna Garcin (1759-1798), droeg de naam van haar vader, haar zuster 
Sara die van hun moeder. De Franse herkomst van de familie is voortgezet in de uitspraak van Caspar 
[fon.:Gaz-pár]. Vgl. Brongers (2002) 139 
37 Voor zijn rol in de oprichting van het Koninklijk Museum Amsterdam, zie Grijzenhout (2000) 
38 Kernkamp (1948) 73; Water, te (1816) 10 
39 Döhl (2003) 24 
40 Heyne aan Winckelmann, 25 juli 1763, in Rehm, W.: Briefe, band 4 Berlijn 1957, 95, zoals geciteerd 
door Martin Vöhler, in Most (2002) 39 



aanmeldingen. Aanvankelijk wilde Heyne niet meer dan twaalf studenten toelaten, 
omdat hij etsen en gesneden stenen van hand tot hand liet gaan, en rond de 
pleisterbeelden wilde lopen met studenten, tijdens de colleges.41 Verdere objecten die 
hij gebruikte waren twee Egyptische mummies, waarvan er één toebehoorde aan de 
schedelverzameling van het physiologisch instituut, enkele vazen, een aantal moderne 
Oriëntaalse cameeën van speksteen en wat reliëfs.42  Tijdens de colleges van Heyne 
vond dus de transformatie plaats van het Rariteitenkabinet naar het Archeologische 
kabinet. Later, gezwicht voor de druk van de wachtlijsten, liet hij ook toehoorders toe. 
Iedereen die maar iets voorstelde in het zo op de klassieke oudheid georiënteerde 
Duitsland, van de latere koning Ludwig von Bayern tot de Von Humboldts, van 
Bildungsreisenden tot studenten met uiteenlopende achtergronden en vakgebieden; de 
‘lessen’van Heyne waren een must voor iedere academicus. Waar Winckelmann een 
stijlgeschiedenis had geschreven van de oude Egyptenaren tot en met de Romeinen, 
met als onbetwist hoogtepunt de Griekse beschaving, daar concentreerde Heyne zich 
op de vervaardiging, het poëtische en de (esthetische) betekenis en het belang van 
‘Denkmäler, Werke, welche die Vorstellung von Dingen erhalten’.43 Een 
‘voorstelling’ kon literair worden opgevat, ook het schrift was te bestuderen als 
‘Denkmal’.44 De literatuur diende in samenhang met de objecten bestudeerd te 
worden: ‘Betrachtet man die Ueberbleibszel, der alten Bildneren blos unter dem 
Gesichtspunkte alter Denkmäler, die man zu verstehen um die alten Sitten, 
Gebräuche, Vorstellungsarten, religiösen und mythische Begriffe, oder auch 
historischen Umstände und Facta, daraus zu erläutern, und die dahin gehörigen 
Schriftstellen der Alten zu erklären sucht, so ist diesz das antiquarische Studium, 
Studium der Alterthümer, Archäologie […]. Waarna enkele overwegingen volgden 
voor de studenten om aan te geven hoe deze ‘Studium mit Geschmack, und zur 
Schärfung und Aufklärung des Verstandes, getrieben werden kann’.45 De colleges 
werden door zijn illustere gehoor als baanbrekend ervaren, ook omdat hij de moed 
had te zeggen het geheel nog niet te overzien. Juist in die vernieuwing was hij 
inspirerend. Heyne kan gezien worden als de belichaming van de neo-humanistische 
idealen, waarbij het doel steeds was de klassieke oudheid in verband met modern 
onderwijs te brengen.46  
 
Met zijn colleges zorgde Heyne - vanaf 1772 verscheen ook een samenvatting- voor 
de verspreiding van de aandacht voor Winckelmanns werk in de academische wereld. 
Hij bracht de studie op een hoger niveau, door zich niet tot stijlgeschiedenis van de 
kunsten te beperken. En hij ontwierp, anders dan Winckelmann had gedaan, ook een 
methode voor onderzoek.47 De belangstelling voor de antieken was in Duitsland 
enorm, er was zelfs sprake van Predominio tedesco, dat, zoals in het tweede 

                                                 
41 Döhl (2003), 31, citaat uit brief van an. Zwitserse student uit 1791, ‘[…] Dieses Collegium aber ist 
nicht für jedermann; es werden nicht mehr als ongefähr zwölf zugelassen, und vom diesen bezahlt jeder 
drey Louis d’or.’ 
42 Graepler (2001) 55 
43 Heyne (1772) § 6, 7 
44 Heyne heeft hierin mogelijk Millin beïnvloedt. Zie Grijzenhout (2007) 121 en n. 24: Millin 
beschouwde monuments als getuigen van het hele scala van de menselijke beschaving: zeden, 
gewoonten, constitutie, de politiek, ceremonies, religie en theologie, de wetten, het openbare - en privé 
leven en de literatuur. De bron die Grijzenhout hiervoor hanteert is de Dictionnaire des Beaux Arts […] 
Parijs 1806. 
45 Ibid. 
46 Kroll (1909) 117 
47 Vöhler, in Most (2002) 39 



hoofdstuk aan de orde komt, tot halverwege de 19e eeuw gehandhaafd bleef. In 
Duitsland had de ontwikkeling van de toegepaste filologie maatschappelijke 
betekenis. Met de nadruk op de herontdekking van Griekenland, en dan vooral op het 
vermeend en geïdealiseerde vrije democratische Athene in haar economische bloeitijd 
onder Pericles, werden waarden benadrukt die de burgerij hielpen in haar 
zelfbevrijding van feodalisme en klerikalisme.48  
 
Heyne’s leerling Friedrich August Wolf (1759-1824) publiceerde in 1807 Darstellung 
der Alterthums-Wissenschaft, waarmee hij Heyne’s methodiek verder uitwerkte en 
een nieuwe naam gaf aan de filologie. Volgens Wolf ging het in de Alterthums-
Wissenschaft over ‘den Inbegriff der Kenntnisse und Nachrichten [...], die uns mit den 
Handlungen und Schicksalen, mit dem politischen, gelehrten und häuslichen Zustande 
der Griecher und Römer, mit ihrer Cultur, ihren Sprachen, Künsten und 
Wissenschaften, Sitten, Religionen, National-Charakteren und Denkarten bekannt 
machen, dergestalt daß wir geschickt werden, die von ihnen auf uns gekommenen 
Werke gründlich zu verstehen und mit Einsicht in ihren Inhalt und Geist, mit 
Vergegenwärtigung des alterthümlichen Lebens und Vergleichung des spätern und 
des heutigen, zu genießen’.49 Enkele zinsneden verdienen de aandacht. Allereerst valt 
op dat Wolf zich beperkt tot Grieken en Romeinen. Heyne deed dit ook al, maar 
minder expliciet. ‘De ouden’, ‘antiquarische studie’, betekenen hetzelfde, maar laten 
eventueel ruimte over voor studie naar de oude Egyptenaren of Perzen, zoals 
Winckelmann immers in zijn Geschichte der Kunst des Alterthums ook had gedaan. 
Verder is het opvallend dat Wolf spreekt van ‘nationale karakteristieken en 
denkwijzen’. Het is opmerkelijk en anachronistisch om een eigentijds woord als 
‘nationaal’ te gebruiken voor de Griekse en Romeinse cultuurruimten. Tegelijkertijd 
verengt het opnieuw het gebied van onderzoek, aangezien een natie aan strengere 
definiëring verbonden is, één die andere- buiten de grenzen van die natie levende 
volken- uitsluit. Ten slotte hoopt Wolf inzicht te kunnen krijgen in ‘inhoud en geest’ 
van de voortbrengselen van de Grieken en Romeinen. Inhoud en geest zijn niet los 
van elkaar te koppelen, en geven een gedifferentieerder streven weer dan bij Heyne 
het geval was. De ‘Geist’ zou in de loop van de 19e eeuw in de Duitse cultuurruimte 
veel gebruikt worden om het diepste wezen van natie of een volk te trachten te 
doorgronden en te benoemen.50  
 
Alle hier genoemde verschillen illustreren de verschuiving rond de eeuwwisseling die 
enkele decennia later tot polarisering zou leiden: van het 18e eeuwse streven om aan 
de hand van vele kleine individuele zaken tot een universele synthese te komen naar 
de 19e eeuwse aandacht voor het specifieke, het individuele, het onderscheidende. Zo 
wordt bij vergelijking van Heyne en Wolf duidelijk dat er een nieuwe ‘epoche’ is 
aangebroken.  
Wolf’s reputatie zou weldra en de hele verdere 19e eeuw, het belang van Heyne 
overschaduwen.51 Dit klinkt door in het oordeel dat A.E.J. Holwerda (1845-1922) 
                                                 
48 Vgl. Marchand (1996) 4, 9 en ( Irmscher (1986) 3-13 
49 Wolf (1807) 30 
50 Voor Hegel (in lezingen vanaf 1822, samengebracht in The Philosophy of History) was de Weltgeist 
een objectieve kracht. 
51 Hummel (2000) zet historiografisch uiteen hoe deze reputatie gedurende de 19e eeuw in stand werd 
gehouden. Wolf heeft hiertoe ook zelf bijgedragen door zijn leermeester moedwillig af te vallen, 106-
116. Een bijkomstige oorzaak zou de competitie tussen Göttingen en Berlijn kunnen zijn. Wolf trok 
naar de nieuw opgerichte universiteit van Berlijn, en zat dus in het hart van de vernieuwing. Zie ook: 
Vöhler, in Most (2002) 39 Heyne werd gerehabiliteerd in 1901, met een biografie van F. Leo; en ter 



over Reuvens velde ten aanzien van diens wetenschappelijke werk. Reuvens had 
volgens Holwerda niet ‘in de geest van Winckelmann gewerkt’, ofschoon hij het werk 
van Winckelmann wel kende, en was daarmee teveel in de Nederlandse antiquarische 
en filologische traditie blijven wortelen.52 Dat laatste vond hij beslist geen pré. 
Holwerda heeft zich hier echter teveel laten leiden door de heersende opvattingen van 
Wolf en diens idolatrie voor Winckelmann, terwijl Reuvens zich theoretisch meer 
verwant had gevoeld met Heyne en diens methodiek. Reuvens hoefde dus niet precies 
en volgzaam te ‘werken in ‘Winckelmann’s geest’ om tóch aansluiting te kunnen 
vinden bij de Duitse Altertumswissenschaft.53 Uit Krolls Geschichte der klassischen 
Philologie (1909) blijkt Heyne’s rehabilitatie, aangezien de auteur hem meer naast 
dan achter Winckelmann en Herder (1744-1803) plaatst.54  
 
Heyne’s bijdrage aan de institutionalisering van de Altertumswissenschaft is gelegen 
in het feit dat hij de ‘Altertumskunde’ of ‘Archäologie’, als discipline introduceerde 
aan de Duitse universiteiten. Waar Winckelmann zijn werk buiten een academisch 
kader schreef, lukte het Heyne om het vak binnen het institutionele kader van de 
universiteit op te nemen. Hij zorgde voor een overzichtelijke ordening, schafte als 
hoofd van de bibliotheek de belangrijkste publicaties aan, en stelde een studiecollectie 
samen van etsen, gravures, topografische kaarten, etnografisch materiaal, mineralen, 
gesneden stenen, munten en medailles. Als directeur van de Koninklijke Akademie 
legde Heyne in 1767 de basis voor de eerste universitaire collectie pleister- en 
bronsbeelden, met de aankoop van twaalf 15e en 16e eeuwse bronzen kopieën van 
‘antiken Kaisersporträts’. Het betroffen hier de zeer gewilde eerstehands kopieën uit 
de tijd van de eerste opgravingen in de Renaissance van Romeinse villa’s.55 Dit deed 
hij zonder twijfel in het licht van de voorbereiding op de Altertum-colleges, die hij het 
jaar erna zou starten. Het was vernieuwend, omdat pleisterbeelden hier voor het eerst 
binnen de muren van de universiteit werden gebruikt. In de afgelopen tweeënhalve 
eeuw waren pleistercollecties alleen in het kunstonderwijs gebruikt, of in privé 
verzamelingen opgesteld. De bronzen keizerportretten werden gaandeweg uitgebreid 
met levensgrote gipsen kopieën van antieke beelden die sinds de 16e eeuw vanuit 
Rome verspreid waren in Europa. Staande voor zijn beelden gaf hij in de bibliotheek 
zijn colleges. Zodoende wordt Heyne wel gezien als de bedenker van ‘toegepaste 
filologie’ met het accent op de toepasbaarheid, maar die tegelijkertijd verbonden is 
met het literair-esthetisch belang van de studie der oudheden én met pedagogiek.  
 
Eén van de belangrijkste historici van zijn tijd, Arnold Ludwig Heeren, schreef in dit 
verband in 1813, een jaar na Heynes dood, over een ‘Heynische Schule’. Honderden 
studenten uit binnen- en buitenland droegen zorg voor de verspreiding van zijn 

                                                                                                                                            
gelegenheid van zijn 250ste verjaardag met een tentoonstelling in 1979: Der Vormann der Georgia 
Augusta, Christian Gottlob Heyne met gelijknamige publicatie van K. Fittschen.  
52 Holwerda (1889), geciteerd door Eickhoff in Cortfunke (2007) 138  
53 Vgl. Eickhoff in Cortfunke (2007) 138  
54 Kroll (1909) 116-117 en 120. Bij zijn beschrijving van Wolf blijkt dat deze inmiddels zijn glans 
verloren heeft: na een kritische beschouwing over niet gerealiseerde ambities schrijft Kroll dat Wolf 
‘lieber eine gehässige Polemik gegen Herder und Heyne geführt (hat), die auf seinen Character ein sehr 
ungünstiges Licht wirft, und sich mehr und mehr einer verärgerten Stimmung hingegeben, in der er zu 
keinen Leistungen für die Wissenschaft geeignet war.’ 
55 Döhl (2003) 23 en n. 15 en Horn (1967/68) 392. De bronzen originelen zijn veelal in de oudheid al 
verloren gegaan. Heyne’s bronzen waren dus afgietsels van antieke marmeren kopieën. Ook de 
afgietsels uit de collectie Heyne zijn grotendeels verloren gegaan. 



opvattingen over heel Duitsland en daarbuiten.56 Johan Meerman was één van hen. In 
1791-1792, toen hij nog één maal terugkeerde naar Göttingen, zou hij samen met zijn 
echtgenote Anna Cornelia Mollerus, Heyne persoonlijk ontmoeten.57 Voor Meerman 
was het sedertdien vanzelfsprekend, dat het nieuw in het onderwijs te implementeren 
vakgebied niet kon geschieden zonder de aanwezigheid en uitbreiding van 
universitaire collecties. Jan Hendrik Van Swinden, overtuigd van de noodzaak 
daarvan, maar zonder de Göttingse ervaring, kon zich aanvankelijk moeilijk een 
voorstelling maken van de uitvoering van dat onderwijs. ‘Van hoeveel zwarigheden 
zoude dit niet vergezeld gaan! Welke talenten en kundigheden zou het niet 
veronderstellen in hem, die er zich mede belast vond! En welke zeldzaam 
voorkomende natuurlijke bekwaamheden in hen, ter welker behoeve die lessen 
zouden moeten dienen!’.58 Het idee voor de invoering van onderwijs in de 
archeologie in het Hollandsche hoger onderwijs is toe te schrijven aan Johan 
Meerman en de daadwerkelijke institutionalisering ervan, die zou leiden tot de eerste 
archeologische leerstoel in Nederland, is de verdienste van Jan Hendrik van Swinden. 
In 1811, toen Van Swinden als voorzitter van een vergadering van het Koninklijk 
Instituut de openingsrede uitsprak, zou hij wijzen op de noodzaak van verzamelingen 
van kunst en kennis (uit de natuur, of ‘uit de Overblijfsels der Oudheid 
bijeengebracht’), ‘zeker in Amsterdam, waar men in tegenstelling van het geen te 
Parijs bieden heeft sterk achter blijft’.59 Van Swindens latere reputatie als 
‘wetenschapspaus van het koninkrijk’ is terug te voeren op alles wat volgde op zijn 
openingsrede van het instituut, en met name op de onderwijswet van 1815, Het 
organiek besluit wegens de inrigting der Academien en Athenaeums. Dit werd tot diep 
in de negentiende eeuw als de blauwdruk voor het Nederlandse onderwijs gezien en 
leverde hem het Presidentschap van het Koninklijk Instituut op.60 Hieraan werkte hij 
in de dagen dat zijn neef zijn rentrée in Nederland maakte.  

                                                

 
 
II Zijn ‘... geliefste loopbaan…’ 
 
Caspar onderhield in die dagen een intensieve correspondentie met zijn vader, 
justitieel topambtenaar onder Lodewijk Napoleon, Napoleon en Willem I.  Jan 
Everard Reuvens’ benoeming aan het hoofdstedelijke Hof van Cassatie ná de inlijving 
van het Koninkrijk Holland in het Franse Keizerrijk, was in 1811 de aanleiding 
geweest voor het driejarige verblijf in Parijs. Met de bevrijding van Nederland op 17 
november 1813, was aan deze betrekking een einde gekomen. In zijn brieven, 
geschreven vanuit Parijs waar hij verbleef voor de laatste afhandelingen voor de 
verhuizing naar Nederland, bleef Jan Everard Reuvens vasthoudend in zijn pogingen 
zijn zoon in de richting van een juridische loopbaan te sturen. Nog in Parijs, had 
Caspar geprobeerd zijn vader ervan te doordringen dat hij zijn leven aan de literatuur 
wilde wijden: ‘Ik beken dat ik om veele redenen nog blijf bij de keus welke ik UwEd. 
in de laatste tijd als mijne geliefste loopbaan heb opgegeven, en geloof dat ik daar in, 

 
56 Vöhler, in Most (2002) 41-43 
57 Te Water (1816) 10 
58 Reuvens, C.J.C. ‘Memorie A. over de Archeologie’, 15 februari 1824, gericht aan Koning Willem I, 
ingeleverd bij Minister A. R. Falck. Eerste grove schets in ‘Museumplannen 1818-1890’, RMO/ARA 
324, 15.1/1, 55, kopie van verzonden exemplaar in RMO/ARA 3, 17.1.1/1 §2 
59 Proces Verbaal van de Vierde Algemeene Vergadering van het Koninklijk Instituut van 
wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, gehouden in Amsterdam, maandag den 26sten van 
Oogstmaand 1811 (band I) 27 
60 Mijnhardt in Gerritsen (1997) 26 



verre van geen nut te hebben van het geen ik zoude mogen geleerd hebben, deze 
kundigheden kan aanwenden, en bovendien voor mijn eigen vermaak kan aankweken. 
Ook verbeeld ik mij dat zulk eene carriere mij niet geheel onbekwaam maakt om 
naderhand weder in eene letterkundige of zelfs regtsgeleerde loopbaan uit te munten. 
Doch alle deze redenen zijn zeer moeyelijk bij brieven te behandelen.’61 De toon en 
de woorden, de vele doorhalingen die voorafgaan aan de laatste zin, verraden een 
worsteling waarin Caspar geen weerklank vond bij zijn vader. Na de dood van 
Caspars moeder, Maria Susanna Garcin, had Jan Everard- toen 34 jaar- de volledige 
zorg voor hun bijna vijfjarige zoon op zich genomen. Voor het eerst sinds Caspars 
jongste jeugd waren vader en zoon nu langere tijd van elkaar gescheiden. De 
intensiteit en de omvang van de brieven, alsook de frequentie van verzending- soms 
op eenzelfde dag met ochtend-, middag- en avondpost, waren voor die tijd niet 
ongebruikelijk. De gedetailleerdheid waarmee Jan Everard het leven van zijn enige 
kind invulling trachtte te geven is echter opmerkelijk.62 In dit licht is het begrijpelijk 
dat Caspar fysieke afstand nodig had om zijn beslissing over zijn nabije levensloop 
vorm te geven. Jan Hendrik van Swinden, door Reuvens later ‘mijnen waardigen oud-
oom, voogd, en leermeester’63 genoemd, heeft ongetwijfeld begrepen waar Caspars 
ambitie lag. Hij adviseerde zijn neef om naar Den Haag af te reizen, om David Jacob 
Van Lennep, hoogleraar in de schone letteren en de geschiedenis én dichter te 
ontmoeten.64  
 
Van Swinden en Van Lennep waren collega professoren aan het Athenaeum. Hun 
wereld was de academische wereld en het epicentrum daarvan het Koninklijk 
Nederlands Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, zoals het 
Koninklijk Instituut toen voluit heette. Het was gehuisvest in het hart van Amsterdam, 
in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal. De Koning was beschermheer en van 
Lennep volgde in 1816 Van Swinden als voorzitter van ‘Het geheel Instituut en 
Corps’ op, toen deze President van het Instituut was geworden.65 Het Instituut was 
ingericht naar model van het ‘Institut National’ in Parijs.66 Het zou zich in het 
voetspoor van de voornaamste Geleerde Genootschappen in Europa inzetten voor het 
volmaken der wetenschappen en kunsten, én om hieraan bekendheid te geven in het 
buitenland. Uitvindingen en onwikkelingen elders, dienden ook in Holland navolging 

                                                 
61 J-R/CJC aan JE/Den Haag 6 mei 1814. Ter ratificatie van zijn Franse bul had hij ook de eed 
afgelegd: J.-R./CJC aan JE/ Den Haag 6 mei 1814:‘[…] Ik heb eed gedaan bij het Hof laatstleden 
Maandag. Dezeen spoed heb ik den Heeren van Manen, Filipsen/ thans Procureur- Generaal en Kemper 
(als lid der commissie over de Hooge Scholen te danken, welke allen begrepen dat mijn Parijsch 
Diploma te moeten aannemen zonder hoogere orders te vragen’ 
62 Vgl. Brongers (2002) 58, 59 
63 Reuvens, C.J.C. ‘Memorie A. over de Archeologie’, 15 februari 1824, gericht aan Koning Willem I, 
ingeleverd bij Minister A. R. Falck; RMO/ARA 3, 17.1.1/1- §2, vgl/ noot 58 
64 J.-R./CJC aan JE/ Den Haag 6 mei 1814 ‘Ik ben, op raad van Oom van Sw., ‘sMaandags, dat is bijna 
eene week na mijne aankomst te Amsterdam, naar den Haag vertrokken: waar ik Dingsdag 26 ben 
aangekomen, na die nacht bij Prof. Kemper te hebben gelogeerd. […]’. Van Swindens raad getuigde 
van eenzelfde doortastendheid als de goede raad aan zijn oud-student Falck, maar dan zo’n vijftien jaar 
eerder. In weerwil van het ‘postje’ wat deze destijds middels hem hoopte te krijgen, dacht hij dat de 
diplomatie voor hem het beste was, en zorgde hij ervoor dat hij met de juiste figuren in contact kwam. 
Zie hiervoor Van der Horst (1985) 59 
65 De vergadering van alle klassen van het Instituut werd het Instituut en Corps genoemd. Deze 
vergadering vond jaarlijks plaats. Na 1816 werd het voorzitterschap per toerbeurt toegewezen. Proces 
Verbaal van de Negende Algemeene Vergadering van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut […] 26 en 
28 augustus 1816, p. 5 
66 Huizinga, Joh., ‘Van Instituut tot Akademie’, in: Tien Studiën, Haarlem 1926, 130-132 



te vinden en ter inspiratie te dienen.67 Het Instituut kende vier klassen. Drie ervan, de 
eerdergenoemde derde vanzelfsprekend, kregen na 1818 te maken met de oprichting 
van het Archaeologisch Cabinet van de Leidse Hogeschool. De tweede klasse, voor 
Hollandsche Letterkunde en Geschiedenis, speelde een rol in verband met de 
opgravingen en verzamelingen die met Nederland te maken hadden. De vierde klasse, 
gewijd aan de Schone Kunsten, verhield zich tot dat deel van de archeologische 
collectie dat werd ingezet voor kunstonderwijs, zoals de collectie pleisterbeelden.68 
Van Swinden had vanaf het jaar van oprichting beroep gedaan op de leden van de 
verschillende klassen elkaars kennis te raadplegen, met name waar het de kennis van 
de oudheid betrof: ‘ De kennis der oude Munten, bijvoorbeeld, die der oude 
Geographie; vele takken van Oudheidkunde; het geen de Ouden ons in hunne 
schriften hebben nagelaten, over hunne vorderingen in de Kunsten: dit alles, en nog 
oneindig meer […] kan niet beoefend worden zonder de vereeniging van 
Oudheidkenners, van Lieden in de Natuur- en Letterkunde, en van andere tevens in de 
Critica en de belezenheid der Ouden ervaren’.69  Rationaliteit en utiliteit dienden in de 
wetenschapsbeoefening verenigd te worden. Vooropgesteld werd dat wetenschap wel 
dienstbaar mocht zijn aan de staat, maar dat de beoefenaars geen dienaren van de staat 
waren.70David Jacob Van Lennep en Anton Reinhard Falck waren zeer goed 
bevriend. Zij behoorden beiden tot de ‘zeer fijn ontwikkelde en hoogbegaafde 
vertegenwoordigers’ van het humanistische nationalisme van de nieuwe staat.71 Van 
Lennep werd de meest cruciale figuur in Reuvens’ verdere loopbaan.  
 
Van Lennep  
 
Reuvens kende Van Lennep goed. Hij had, nadat hij de Latijnse School in Den Haag 
doorlopen had, twee jaar bij de hoogleraar aan het Atheneum in Amsterdam 
gestudeerd. Daarna had hij zijn studie klassieke talen in Leiden vervolgd bij Daniel 
Albert Wijttenbach die toen al een zekere senioriteit genoot- en zoals gebruikelijk was 
in die tijd- ook colleges rechten gevolgd bij Joan Melchior Kemper.72 Van Lennep 
was de belangrijkste filoloog in de Nederlandse academische wereld. Dat hij 
bijzonder geliefd was bij zijn studenten spreekt uit de redes rond de viering van zijn 
vijftigjarig hoogleraarsambt in 1849. Bij die gelegenheid werd hem een zilveren vaas 
aangeboden waarin de rijkdom van zijn studie in symbolische figuren gedreven was 
(fig.4) De bekroning hiervan, een buste van Hesiodes, verwijst naar Van Lenneps 
vertaling van diens landbouwhistorische werk ‘Werken en dagen’, waarnaar op de 
sokkel wordt verwezen met een beeltenis van een ploegende boer. Van Lennep, 
geheel passend in de stijl van het neo-humanisme, gebruikte de klassieken vaak als 
metafoor om eigentijdse sociale problemen onder de aandacht te brengen in zijn redes  
en in zijn dichtkunst.73 De sfinx en de pyramiden vertegenwoordigen het Egypte 

                                                 
67 Oprichtingsdecreet littera A, 4 mei 1808, RANH, KNIW, geciteerd in: ‘Inventaris van de archieven 
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 
1808-1851’ p. 3  
68 De eerste klasse was gewijd aan wis- en natuurkundige wetenschappen. 
69 Oprichtingsdecreet littera A, 4 mei 1808, RANH, KNIW, geciteerd in: ‘Inventaris van de archieven 
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 
1808-1851’, p. 14 
70 Mijnhardt in Gerritsen (1997) 29 
71 Kossmann (2001)109 
72 Brongers (2002) 53-55 beschrijft uitvoerig de vormende jaren van Caspar Reuvens. 
73 Kossmann over Van Lennep (1986) 109: ‘Zijn sociale interesse was classicistisch’. Jacob van 
Lennep (1861) 263, schreef in de (biografische) aantekeningen bij de dichtwerken van zijn vader dat 



waarin Van Lennep de oorsprong van de Hebreeuwse oudheid zag- maar waarvan hij 
ook de ‘geheimvolle monumenten’ en het schrift tot onderwerp van studie in 
Nederland introduceerde. De ruïnes van het Parthenon in Athene vertegenwoordigen 
Griekenland, ‘welks schoonheidsgevoel, sprekende in de volmaakste proportiën van 
het Parthenon en in de wildste geestdrift van de Dithyrambe, gij gepoogd hebt in onze 
boezems over te storten bij de interpretatie zijner Historieschrijvers, Wijsgeren, 
Redenaars, Dichters, allen in één beeld voorgesteld, in het beeld van uwen Hesiodus’. 
Een bijzonder plastische Lupa voedt Romulus en Remus tegen het decor van het 
Forum Romanum, en symboliseert het Rome, dat Van Lennep in ‘heerlijk Latijn’, in 
het verklaren van mythen, gedenkpenningen en antiquiteiten aan zijn leerlingen heeft 
overgebracht.74  
Van Lennep wordt gekend als een voortreffelijke filoloog, hoewel geen 
wetenschapper die school maakte. Hij wordt niet gezien als een figuur met 
uitgesproken politieke belangstelling.75 Toch kan hij evenwel gekenschetst worden als 
een slimme strateeg, wiens inzichten en adviezen op persoonlijk en intellectueel vlak 
door sleutelfiguren als Falck, maar ook door de Koning, op waarde geschat werden. 
De beste karakterisering is door zijn zoon gegeven. In ‘Het Leven’, een vierdelig 
biografisch werk dat J. van Lennep schreef naar aanleiding van de gedichten van zijn 
vader en grootvader, noemde hij zijn vader een ‘(schoon dan als zoodanig zich meer 
op de achtergrond bewegende) staatsman’.76 Van Lennep had zijn leerling Reuvens 
nooit uit het oog verloren. Hij had hem geïntroduceerd in Parijs, bij zijn goede vriend 
Jean François Boissonade de Fontarabie, een vooraanstaand filoloog classicus die in 
die jaren als hoogleraar Griekse literatuur verbonden was aan de Letterenfaculteit van 
de Université Impériale.77 Hierdoor kon Reuvens naast de studie in de rechten, in een 
stad vol afleiding, zijn hartstochtelijke belangstelling voor de klassieke talen blijven 
ontwikkelen. 78 Waarover Reuvens met Boissonade precies sprak weten we niet. Bij 
ontbreken van presentielijsten in die tijd weten we zelfs niet óf hij colleges bij hem 
liep, omdat alleen het hoofdvak werd geadministreerd. Toch is uit enkele 
kattebelletjes en brieven wel herleidbaar dat de twee elkaar lagen, en ook dat het 
contact na Reuvens’ Parijse tijd gecontinueerd werd. Reuvens stuurde bijvoorbeeld de 
tekst van zijn Oratio de laudibus Archaeologiae in 1818 naar hem op, toen hij 
buitengewoon hoogleraar werd in de discipline van de Archaeologie in Leiden.79 Van 
Lennep, in zijn rol als voorzitter van het Koninklijk Instituut, speelde ongetwijfeld 
een rol bij hun beider verkiezing en benoeming in 1816 als corresponderend leden 
voor de Derde Klasse voor Oude en Oosterse Letterkunde, Oudheden en Geschiedenis 

                                                                                                                                            
deze zich bij zijn benoeming tot hoogleraar ten doel had gesteld om zich op Hesiodes te richten. 
Hesiodes had zich ‘als eerste met de bewerking van land en de voordelen van den bouw’ 
beziggehouden. Om het werk ook onder de ogen van ‘ongeleerden’ te brengen vertaalde hij ‘Werken en 
Dagen’ in het Nederlands. Hij adviseerde Reuvens om dezelfde reden om publicaties in het Nederlands 
uit te geven. 
74 Anonym (1850) 48,49. Het vijftigjarig Hoogleraarsambt van Mr. D.J. van Lennep, 19 november 
1849.  
75 Kossmann (1986) 109 
76 Lennep, J. van (1880), I, 2  
77 Franqueville, Le Comte de (1895) 170: In 1809: Professeur suppléant de la littérature grècque à la 
Faculté des Lettres de Paris; 1812-1855. Professeur titulaire de la même chaire. 
78 Die hartstocht blijkt al uit groot talent en plezier in Latijn, tijdens zijn vroege jeugd. Zie Brongers 
(2002) 54 
79 BndF, SdM 6772, f.32  
Ook in de bibliotheek van de Rijks Universiteit Leiden is een briefje van Boissonade aan Reuvens 
bewaard gebleven, dat eigenlijk meer aan Van Lennep gericht is. RUL/ BPL 885 



der andere volken.80 Reuvens, 23 jaar oud, werd hiervoor gevraagd in zijn 
hoedanigheid als hoogleraar Klassieke Talen aan het Athenaeum in Harderwijk, waar 
hij in september 1815 per Koninklijk Besluit was benoemd. Hij was, althans tot op 
heden, het jongste lid óóit.81 Boissonade was enkele maanden tevoren, in maart 1816, 
benoemd tot lid van de Académie des Inscriptions et Belles Lettres,  onderdeel van de 
prestigieuze Académie de France. Van correspondent leden, de postduiven van de 
geleerde Instituten, werd verwacht dat ze eigen publicaties en opmerlijkheden in hun 
vakgebied onder de aandacht van de leden brachten. Ze mochten de vergaderingen als 
toehoorders bijwonen. Nog mooier was natuurlijk het lidmaatschap, dat voorbehouden 
was aan de ‘…meest uitmuntende geleerden en kunstenaars van het gehele Rijk..’.82 
Die eer viel datzelfde jaar te beurt aan Anton Falck, eveneens bij de Derde Klasse.83  
Ruim een jaar na aankomst in Nederland bevond Caspar Reuvens zich in de voor 
Nederland hoogst haalbare academische kringen. Reuvens’ ster was rijzende- het 
bezoek aan David Jacob Van Lennep in april 1815 in Den Haag was blijkbaar niet 
zonder gevolgen gebleven. In latere brieven zou Reuvens hem noemen als degene die 
richting had gegeven aan zijn carrière.84 Maar we lopen op de zaken vooruit, want in 
dat bewuste jaar zouden Reuvens’ nijvere werkzaamheden en een lange reis naar 
Duitsland zijn aanvankelijk ruw omlijnde ambitie verder gestalte doen geven.  
 
Reuvens wist, al voordat hij zijn leermeester ontmoette, dat Van Lennep zich voor 
hem zou inspannen. Zo beloofde deze een aanbevelingsbrief voor hem te schrijven, 
‘aan de heer Falck’.85 In de brieven die Caspar Reuvens bijna wekelijks en soms 
vaker aan zijn vader die nog in Parijs was schreef, is te lezen dat Van Lennep het niet 
bij een belofte hield. Drie weken later bericht hij zijn vader: ‘Omtrent sollicitatie ben 
ik nu te Amsterdam niet verder vooruitgegaan. Alleen heb ik hier den Hr. v. Lennep 
gesproken die den Hr. Falck zijnen bijzonderen vriend, opzettelijk nog over mij 
gesproken heeft; en mij zeer veel hoop geeft op diens Heeren goedwilligheid. Zijne 
Excellentie is, wordt mij van alle kanten verzekerd, een ten uitersten openhartig en 
cordaat mensch’.86   
Zo kwam het dat Reuvens, een van de eerste dagen na zijn terugkomst in Nederland, 
een ontmoeting had met de figuren die hem in 1818 in het Leidse zadel zouden 
helpen.  
Zonder twijfel heeft Van Lennep hem gewezen op het belang van een publicatie, 
aangezien alleen een rechtenbul hem niet veel verder zou helpen in de loopbaan die 
hem het liefste was. In het jaar dat volgde werkte Reuvens in ieder geval aan een 
reeks  commentaren op Latijnse auteurs. Dit resulteerde in een eerste publicatie, 

                                                 
80 Voluit heette dit Het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoone Kunsten. Het was opgericht naar Frans model onder Lodewijk Napoleon in 1808. Zie hiervoor 
Mijnhardt in W.P. Gerritsen (1997) 
81 Zie voor een demografische analyse van het ledenbestand van de KNAW: Kaa, van de (2008). 
82 Reglement van Orde voor de Algemeene Vergadering, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 6 april 
1816. De ‘kunstenaars’ werden dat jaar voor het eerst opgenomen in de beschrijving. 
83 Proces Verbaal van de Negende Algemeene Vergadering van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut 
[…] 26 en 28 augustus 1816,10 
84 RUL, BPL 885, Leiden, 29 mei 1830, Reuvens aan C.C.J. Bunsen: ‘C’est a M. van Lennep que je 
avis (?) mes premieres études et la direction qu’a prise ma carrière.’ 
85 J.-R. /CJC aan JE/ Amsterdam 24 april 1814 . Eerste brief van Caspar aan zijn vader sinds hij in 
Amsterdam bij de fam. Van Swinden logeert. ‘Ik denk morgen […] naar den Haag te gaan: de Heer van 
Lennep belooft mij veele hulp, en eene recommandatie-brief aan den Heer Falck, Secretaris Generaal 
van Staat, zooals ik meen.’ 
86 J.-R./CJC aan JE/ Amsterdam 12 mei 1814, donderdagochtend 



Collectanea Litteraria, in 1815.87 Deze proeve van bekwaamheid was het 
visitekaartje waarmee Reuvens zich presenteerde, en zou behulpzaam zijn bij het 
verkrijgen van een positie in het hoger onderwijs, dat zich immers aan de vooravond 
van ingrijpende hervormingen bevond. Oom Van Swindens organiek besluit wegens 
de inrigting der Academien en Athenaeums, wachtte nog op koninklijke goedkeuring. 
Pas als Willem I na advies van Anton Falck zijn handtekening had gezet, kon de 
procedure voor nieuwe hoogleraarsbenoemingen beginnen. David Jacob van Lennep 
en Reuvens’ vroegere hoogleraar rechten Joan Melchior Kemper- eveneens begonnen 
in Harderwijk, en co-auteur van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waaraan ook Reuvens 
sr. werkzaam was- zaten in de commissie voor de Hoge Scholen.88 Eerder dan de 
nazomer van 1815 viel er niet veel te verwachten. De Collectanea waren ter 
beoordeling aan Van Lennep gestuurd en ongetwijfeld ook aan Oom van Swinden en 
enkele kennissen.89 In incidentele klusjes als advocaat – er moest toch brood op de 
plank- had hij de interesse verloren. Wat kon Caspar Reuvens beter doen dan op reis 
gaan? Op 6 juni 1815 besloot hij, na korte twijfel over het reisdoel, naar Duitsland te 
vertrekken.  
 
Vader en zoon 
 
De correspondentie tussen Caspar en zijn vader bleef even intensief, ook nu Jan 
Everard tijdelijk in Leiden en aansluitend in Brussel woonde, waar hij benoemd was 
tot President van het Hoog Gerechtshof.90 Vader bleef zich inspannen voor een 
juridische betrekking voor zijn zoon, nu had hij weer iets voor hem op het oog in 
Italië. De afstand weer groter, liet het antwoord nu niets meer aan onduidelijkheid 
over: ‘Doch ik voeg er nu bij, hetgeen ik toen, kortheidshalve ook bespaarde, dat 
ceteris paribus, de litteratuur mij, alsnu vooral daar ik er mij dit laatste jaar opnieuw 
aan gehecht heb, liever is dan de bewuste andere loopbaan’. 91 De kwestie bleef niet 
iets tussen hen beiden.92 Zelfs de latere directeur van het Rijksmuseum van 
Oudheden, J.H. Holwerda kwam erop terug, in het beknopte en treffende 
gedenkschrift dat ter gelegenheid van het honderdjarige museum in 1918 verscheen: 
‘Hoewel hij, vooral op wensch van vader de rechten tot vak had verkozen, getuigen 
meerdere verhandelingen op philologisch gebied, dat feitelijk de klassieken zijn hart 
bezaten […]’.93 Lange tijd leek het niet tot Jan Everard Reuvens door te dringen dat 
de kaarten voor de Harderwijkse benoeming reeds geschud waren. Pas toen het 
duidelijk werd dat de benoeming in Harderwijk onomkeerbaar was, legde hij zich bij 
de keuze van zijn zoon neer, leek hij zelfs opgetogen in zijn zoon een gevestigd man 
te kunnen zien. En daar bleef het niet bij. Als ware er een nieuwe missie in zijn leven, 
zo dacht hij nog bij te kunnen dragen het pad van de academische wereld voor Caspar 
te effenen. Per aangetekende post en zekerheidshalve naar Hannover én naar 

                                                 
87 Collectanea Litteraria, sive Conjecturae in Attium, Diomedem, Lucilium, Lydum, Nonium, Ovidium, 
Plautum, Schol.Aristoph., Varronem, et alios, passim Mstorum librorum ope factae, et maximam 
partem ad Romanorum Rem Scenicam pertinentes. Quibus accedit Disputatio de linguae Graecae 
pronunciatione, Leiden, H.W. Hazenberg Jr., 1815 
88 J.-R./CJC aan JE/ Den Haag 6 mei 1814 
89 Af te leiden uit J.-R./CJC aan JE, Pyrmont, woensdag 26 juli/donderdag 27 juli 1815, (brief nr.6): hij 
stuurt Van Lennep een briefje, zodat deze weet op welk adres hij bereikbaar is.  
90 Zie Brongers (2002) 61-64 
91 Zoals beschreven en beantwoord in: J-R/CJC aan JE/ woensdag 16 augustus 1815 
92 Sinds Leemans’ beschrijving van Reuvens’ levensloop (1838) worden in biografische 
woordenboeken steeds vergelijkbare woorden gememoreerd. 
93 Holwerda (1918) [overdruk] 1-7 



Osnabrück stuurde hij het bericht over het succes van Van Swindens 
onderwijshervormingen. Hij hield zich niet aflatend bezig met de begeleiding van de 
druk van de Collectanea bij Hazenberg in Leiden en met dwingende adviezen over 
sociaal verkeer, wie te ontmoeten, wat te zeggen, hoe te reizen, te kleden en wat al 
níet. 94 Caspar Reuvens, die zich de goede raad welgevallig aan liet leunen, liet zijn 
vader in de waan zijn beste raadsman te zijn. De volwassen verwijdering blijkt echter 
uit andere bronnen, waarin de reis niet Pyrmont als doel heeft, zoals Reuvens senior 
dacht. Het modieuze kuuroord was een tussenstation naar verder. Naar Kassel, en 
vooral, naar Göttingen. En wat er voor Caspar werkelijk toe deed, daarover berichtte 
hij zijn vader niet meer.  
 
III Reuvens’ reis naar Göttingen 
 
In zijn tas een blaadje met enkele notities, ‘recomm.’,  aanbevelingen, namen van 
personen en zaken.95 Voor wie hij brieven bij zich had, aan wie hij groeten zou 
kunnen overbrengen, namen van personen die hem konden introduceren in 
bibliotheken, musea, boekhandels en bij privé-personen. Allereerst waren daar namen 
van figuren uit de academische wereld. Vervolgens een aantal namen van 
boekhandelaren, en tot slot kredietverstrekkers in Münster en Hannover. Bovenaan 
het kopje Göttingen. Daaronder: ‘Aan Prof. Blumenbach- oom van Swinden’. 
Gevolgd door Meinard Tydeman (1741-1825), oud hoogleraar in de Rechten in 
Harderwijk. Sinds 1813 was Tydeman samen met nog zeventig andere grijsaards 
aangesteld in Leiden, waar zij in afwachting van de onderwijshervormingen naar 
believen een vak mochten geven. Zijn colleges ‘Romeinse Antiquiteiten’ behoorden al 
snel tot het vaste curricullum voor alle Leidse letterenstudenten en zouden tien jaar 
later, na zijn dood in 1825, door Caspar Reuvens worden overgenomen. Tydeman 
beschikte over een groot netwerk, vooral in Duitsland. Hij had een viertal namen 
opgegeven. Ook hij had een brief meegegeven voor prof. Blumenbach, en raadde 
Caspar aan ook om Prof. Hugo in Göttingen te bezoeken. Zijn laatste aanbeveling 
betrof de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm in Kassel, taalkundigen, die toen, in 
hun jonge jaren, bekend werden met het op schrift stellen van oude Duitse sagen . Zo 
werd de route van de kleine Grand Tour die Reuvens in de zomer van 1815 maakte 
hem subtiel aangereikt.  
 
Caspar had geen sterk gestel.96 Dit manifesteerde zich niet dramatisch, maar wel 
hinderlijk. Vooreerst verbleef hij daarom enkele weken in Bad Pyrmont, onder 
behandeling van de beroemde badarts Heinrich Matthias Marcard.97 Marcard was 
hofarts van het Huis van Hannover dat sinds 1714 ook de koningen van Groot-
Brittanië leverde.98 Marcard was lid van vele geleerdengenootschappen in Duitsland, 
Frankrijk, Denemarken en Schotland.  
Zijn bekendheid was mede het gevolg van veel publicaties, die ook in het Frans en in 
een enkel geval in het Nederlands waren vertaald, en die in menige bibliotheek een 
                                                 
94 Zie Brongers (2002) 61-64 
95 J.-R/ ongedateerd, ongenummerd, ‘recomm.’ 
96 In het Archief Gaaikema-Van Vloten is een levensbeschrijving van Jan Everardus Reuvens (datum 
onbekend, getyped), waarin vermeld wordt dat Reuvens sr. zijn zoon naar Nederland stuurde teneinde 
hem te beschermen tegen dienstplicht, waarvoor zijn hart veel te zwak werd geacht. 
97 Zie Brongers (2002) 61-63, voor de specifieke kwalen waarmee Reuvens te kampen had. 
98 Sinds de WO I veranderde George III de Duitse naam in het Britse House of Windsor. Nog steeds 
wordt de Britse kroon alleen gedragen door protestante, rechtstreekse nakomelingen van Sophia von 
Hannover (1687-1757). 



plaats vonden.99 In Ueber die Natur und den Gebrauch der Bäder in 1793, het boek 
waarmee hij doorbrak, benadrukte Marcard dat het gebruik van thermale baden niet 
alleen heilzaam was voor lammen, kreupelen en zieken. Zijn pleidooi bronwater te 
drinken en van tijd tot tijd te kuren, eenvoudigweg om narigheden te voorkomen, 
zorgde voor een omslag en droeg bij aan de moderne Kuur-cultuur. Het ‘kuren’ werd 
een sociale aangelegenheid voor de deftige burgerklasse en de adel, de distributie van 
flesjes water een gouden handel en het ‘Kurort’ een ontmoetingsplaats, een badplaats 
op het land. Het verschijnsel kan bovendien gezien worden als een uitingsvorm van 
het neo-classicisme. Dit gold dan met name voor Duitsland, waar ook 
maatschappelijke aspecten van het oude Rome en Griekenland grote belangstelling 
hadden. Dit werd nog eens kracht bijgezet met de gelijknamige architectuurstijl. In 
Pyrmont was de belangrijkste bron octagonaal ombouwd en voorzien van een fraai 
gedecoreerd koepeltje. De vroegst bekende westerse verschijningsvorm van een 
achtkantig gebouw maakte deel uit van Nero’s Domus Aurea. Sinds Hadrianus’ villa 
in Tivoli wordt zij gebruikt voor badgebouwen- later bij Constantijn de Grote als 
baptisterium. Marcard, in zijn beschrijving van Bad Pyrmont uit 1785, (de Franse 
editie gaf hij als aandenken aan Reuvens) liet niet na te refereren aan de oudheid: ‘Il 
ressemble de ce point de vue à un petit temple de l’antiquité’.100   In de loop van de 
19e eeuw hielpen classicistische entreepartijen en wandelpromenades in exotisch 
beplante parken tot Karlsbad in het meest oostelijke deel van het Pruisische Keizerrijk 
(nu Tsjechië), de herinnering aan de keizersthermen te verlevendigen. De 
klassicistische grandeur verleende eeuwigheidswaarde aan een nieuwverworven 
cultuur. Met de toenemende populariteit en de vermeerdering van het reizigerstal 
groeide het aantal kuuroorden, logementen en hotels in de loop van de 19e eeuw.   
In Caspar’s tijd was de keuze nog niet zo groot, hij was blij toen er uiteindelijk- na 
wat tobberig in kamertjes her en der gelogeerd te hebben- een plaats voor hem 
beschikbaar kwam in het gastenverblijf van het badhuis. Dat het kuuroord ook onder 
geleerden werd gefrequenteerd, laat zich lezen in een brief van Caspar aan zijn vader: 
‘De Heer Blumenbach aan wien ik eenen brief had van Oom van Swinden, en die 
gelijk deze maande, misschien hier zoude wezen, is hier niet. Daarentegen komt hier 
misschien Profr. Hugo (Gustav Hugo, mh), aan wien ik ook eenen brief heb van prof. 
Tydeman. Dit zoude mij veel genoegen zijn’.101 Dat genoegen zou nog even op zich 
laten wachten tot later in de zomer, eind augustus, begin september. Dit gebeurde 
volgens oorspronkelijk plan, in het door de geleerdenwereld zo geliefde Göttingen.  
 
Göttingen 
 
Göttingen is gelegen in een flauwe kom van een lieflijk glooiend landschap. Het 
stadje zelf heeft een weinig bekoorlijke aanblik en was lange tijd een laatste 
pleisterplaats voor vertrek naar de moeilijk bereisbare dichtbeboste Harz. 
Overwegend grauwwit gepleisterde huizen, grote boerenhoven met hier en daar wat 
vakwerk, een paar zandstenen kerken, de ‘Weender Tor’, en een raadhuis waar het, 
zoals in vele oude reisverslagen te lezen valt, in de kelder goed bier drinken was. De 
schoonheid ligt in de verstilde oude stadskern met haar kerken, academiegebouwen en 
het schilderachtige riviertje de Leine. ‘Göttingen bevalt mij, wat de stad betreft, zeer 
slecht, wat de geleerde inrigtingen, en wat de menschen en het onthaal dat ik geniet 
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betreft, zeer goed’, schreef Reuvens aan zijn vader op 31 augustus. 102 Hij was 
inmiddels enkele dagen terug uit Kassel en bleef een volle week in Göttingen.  
De ‘geleerde inrichtingen’ in Göttingen bestonden uit een Königlich Akademisches 
Museum en de Bibliotheca Georgia-Augusta. De bibliotheek, genoemd naar koning 
Georg II van Hannover die in 1737 de universiteit stichtte, was er het eerst- enkele 
decennia later gevolgd door het museum (fig.5). Waar in de reisbeschrijvingen, 
literatuur en het dagelijks leven sprake was van de bibliotheek, daar werd het gehele 
complex van bibliotheek en museum en universiteitskerk aan het Papendieck bedoeld.  
In de afdeling ‘Handschriften’ wordt onder ‘Miscellanea’- de verzameling ‘van alles 
wat’- een gedicht bewaard, van ‘Auctor: C.C. Reuvens’.  Hij heeft het, zoals is na te 
gaan in de inventaris van ingekomen boekwerken, zélf aan de bibliotheek 
overhandigd (fig.6). Dit deed hij vlak voor zijn vertrek naar Wolfenbüttel, bij wijze 
van afscheid, op dinsdag 5 september 1815. Aanvankelijk werd zijn geschenk 
gerangschikt onder ‘Poëzie’.103 Dat wekt geen verwondering, aangezien Ad 
Gottingam, ‘Op Göttingen’, een stedendicht is.104 Het werpt een geheel nieuw licht op 
de ervaringen, percepties en ontwikkeling van Caspar Reuvens. En het is niet alleen 
de inhoud die hierbij behulpzaam is. Er spreekt gedrevenheid uit de vervaardiging. 
Haastig gezwoeg op vorm, woorden, klanken, betekenissen. En ook moed, om de 
weerslag van zijn zieleroerselen aan deze gewichtige bibliotheek geschenk te doen in 
de wetenschap dat deze, ver van huis, voor altijd bewaard zou blijven. Daarom bracht 
hij naderhand nog weer wijzigingen aan, die zijn beschouwingen meer reliëf gaven en 
het gedicht contrastrijker maakte. Ze deden meer recht aan hoe Reuvens de stad had 
ervaren. Daarbij benoemde hij het Museum nu nadrukkelijk en concreet. Ze zijn te 
lezen in het nagekomen exemplaar (1816) dat tussen twee kartonnetjes bij het 
ingebonden origineel bewaard is gebleven:105  

                                                 
102 J.-R./CJC aan JE/Göttingen, donderdag 31 augustus 1815 (nr.15, sic) 
103 Manual 1815 p. 109: ‘d.5 Sept. Vom Herrn Verfaszser geschenckt,. C.C. Reuvens, ad Gottingam. 
(1815) Acc.4.M.21222. In Alte Alphabetische Bandkatalog 788b (bis 1945) staat dat naam, plaats en 
datum op het halve folio door de de auteur is aangebracht. 
104 Ad Gottingam is een typisch voorbeeld van een stedendicht. Dit genre bestond al sinds de oudheid 
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zelf geschreven had. 



 
 
 
Op de stad Göttingen 



 
O, rust van Göttingen,   
maar vooral  
oase van lieflijk landschap,   
oase aan de Muzen gewijd; 
Göttingen, jij beroemde broedplaats van de jeugd van Hannover 
en ijverig bewaakster van goede zeden. 
Jij, vruchtbare moeder van mannen op wie heel Germania kan bogen 
 net als ze met haar eigen nakomelingen praalt. 
Laat Leiden, de wedijverende zusterstad, wensen dat iedereen bij haar hoort, jij 
Göttingen, bent de patrones van Heyne. 

Als een reiziger die de schim van Heyne vereert, jou toevallig uitkiest als een 
plek om uit te rusten, 

Omdat het hem bevalt vanwege het niet-wetenschappelijke gebabbel en 
vanwege de luide bedrijvigheid van zaken of van machtige steden  

Omdat deze plek zo goed musisch geïnstrueerd is om het intellect en de 
goddelijke huizen van de Muzen te vereren: 

En omdat deze plek het bestuur van de hoogste zaak met lof viert,  
Dat  zoveel voordelen van een vrijgevige geest brengt aan zijn burgers als aan 

gasten om te genieten  
en zoveel mannen schenkt aan Europa  

En hij (de reiziger)  natuurlijk wel in zichzelf [zegt]: 
Och, mocht mijn lot mij snel terugbrengen naar de gezegende muren [van 

Göttingen],  
naar de boerderijen, de velden waar alles de Muzen ademt,  
en naar de gastvrije huizen. 

 
 
De verbeteringen die Reuvens in de tekst aanbracht betreffen de hierboven 
onderstreepte regels: 
 
Als hij zoveel en vaak vanwege de praatzucht op de markt of de drukte van de 
machtig wordende stad deze plek omvormt/ herschept tot een aangenaam Museum, 
het Museum, gezegend met rijkdommen  
en zetel die bemind is door Pallas.106 
 
De euforie in het lofdicht weerspiegelt de gemoedstoestand van de jonge academicus 
Caspar Reuvens. Hij is de reiziger, ‘die de schim van Heyne vereert’, die zich in de 
traditie van grote voorgangers weet en de rijkdommen van het Museum op waarde 
wist te schatten. Van de smet die de vereerde door zijn belangrijkste leerling Friedrich 
August Wolf ná zijn dood werd toegebracht en die zijn reputatie gedurende de 19e 
eeuw zou overschaduwen, had Reuvens in 1815 nog geen weet. Voor hem was Heyne 
de figuur die de filologie had vernieuwd, en die tot zijn dood in 1812 zijn 
archeologische lessen had gegeven, bij wie Anton Falck, Secretaris van Staat, de 
colleges Studium der Antike, Archäologie der Kunst had gevolgd en dankzij wiens 
lessen Johan Meerman de gedachte had ontwikkeld om ook in Nederland de 
oudheidkunde, de archeologie, in het hoger onderwijs op te nemen. Het zou nu niet 
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eens meer zo lang duren, nog maar drie jaar, tot dit inderdaad in Leiden, de 
‘wedijverende zuster’ van Göttingen, gerealiseerd zou worden. En wie die ‘hij’ zou 
zijn, ‘in wie de talenten en kundigheden verenigd waren die met het onderwijs in de 
archeologie belast zou worden’, zoals oom van Swinden in 1809 nog vertwijfeld had 
verzucht- hij was nu hier.107 Het is zo verleidelijk om te denken dat de geestdrift die 
uit het lofdicht spreekt, voortkwam uit een plotseling besef dat de geheel eigen weg 
die hij zo hartstochtelijk was ingeslagen waarlijk vruchten af zou werpen! En dat hij 
voorvoelde, met zijn ‘geliefste loopbaan’ binnen handbereik, dat Harderwijk nog 
maar het begin zou zijn. Het lofdicht geeft de zekerheid dat Göttingen Reuvens 
betoverde en dat de ‘archeoloog’ Reuvens daar, in die aan de Muzen gewijde plek, het 
levenslicht zag. 
 
Christian Gottlob Heyne en het Akademische museum  
 
Christian Gottlob Heyne was drie jaar voor Reuvens’ verblijf in Göttingen, in 1812, 
gestorven. Hij had niet alleen de filologie gemoderniseerd en de archaeologie 
geïntroduceerd in de wetenschap. De universiteitsbibliotheek was onder zijn bestuur 
uitgegroeid tot een unieke aangelegenheid binnen het Duitse cultuurgebied. Ruim 
veertig jaar lang had hij leiding gegeven aan het Seminarium Philologicum, en was 
hoofd van het – onder meer door hemzelf- in 1773 opgerichte Academische 
Museum.108 Directoraten waren voor het leven. Niet voor niets wordt hij wel ‘der 
Vormann der Georgia Augusta’ genoemd.109 Institutioneel stond het museum onder 
auspiciën van de universiteitsbibliotheek, waarmee het ook fysiek in verbinding stond. 
Het museum was in eerste instantie, geheel in de lijn van het Verlichtingsdenken, en 
op instigatie van Heyne, opgericht als een didaktisch instrument. Het utilitarisme 
vierde hoogtij in het hart van de Göttingse geleerdheid, en Heyne was de spil in de 
ontwikkeling van het aanschouwelijk onderwijs, dat volgens hem niet tot de filologie 
beperkt moest blijven, maar dat ook geïntegreerd moest worden in colleges 
geschiedenis, natuurwetenschappen, volkenkunde en kunstgeschiedenis. De 
universiteit zou zich hierin geruime tijd blijven onderscheiden.  
 
Toen Reuvens in Göttingen was, drie jaar na Heyne’s dood in 1812, had de grote 
natuurhistoricus Johann Friedrich Blumenbach- voor wie hij aanbevelingsbrieven van 
oom van Swinden en Meinhard Tydeman bij zich had- de leiding over het museum. 
Ook zijn leven was met het instituut verbonden, aangezien hij sinds het eerste uur het 
dagelijks bestuur over het museum had gevoerd. Het moest een ‘[…] bleibendes 
Archiv der Natur zum Behuf der Geschichte derselben […]’zijn 110, en bestond 
aanvankelijk uit een naturaliënkabinet, dat echter al binnen enkele jaren werd 
uitgebreid met de munten, pleisterbeelden, gravures en zwavelafdrukken 
(dactyliotheken) die Heyne nodig had voor zijn archeologische colleges. Ook 
Blumenbach was een onderwijsvernieuwer. Anton Reinhard Falck beschreef zijn 
colleges die hij rond de eeuwwisseling volgde, in zijn brieven naar huis als de meest 
onderhoudende van zijn studietijd. Blumenbach lardeerde colleges natuurgeschiedenis 
met cultuurhistorische vraagstellingen, die hij aan de hand van de expedities van 
James Cook (1768-1779) uiteenzette. Hierbij maakte hij gebruik van de artefacten en 
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naturalia die Cook tijdens deze reizen had verzameld, en die zich in het Göttinger 
museum bevonden. Een college over de I’iwi  vogel uit Hawaii, een soort 
boomklevertje die met zijn lange snavel diep in nectarrijke bloemen kon doordringen, 
werd bij Blumenbach een verhaal over de verhouding tussen mens en natuur op de 
eilanden van de Zuidzee. Aan de hand van etnografische objecten als stenen 
werktuigen en sieraden maakte hij duidelijk hoe deze vogels gedood werden, en hoe 
hun kleurrijke veren in halsbanden, helmen van krijgers en beeltenissen van idolen 
verwerkt werden.  
Het belangrijkste, meest karakteristieke van de Göttingse verzamelingen was dat zij 
‘nicht zum Prunck, sondern lediglich zum Gebrauch, zur Untersuchung und zum 
Unterricht dienen sollen’, zoals de beroemde natuurwetenschapper en filosoof Georg 
Christoph Lichtenberg in de 18e eeuw schreef. Hij stelde vast dat de Göttingse 
universiteit misschien de eerste in Europa, maar zeker de eerste in Duitsland was die 
voorzien was van een Academisch Museum.111 Johan Meerman noemde deze 
collecties in zijn reisbeschrijving ‘Hulpmiddelen, ter ondersteuning van de 
wetenschappen’. Hij was met name onder de indruk van hun betekenis als onderdeel 
van de bibliotheek. Sindsdien vond hij die ‘hulpmiddelen’ onontbeerlijk voor het 
academisch onderwijs.112 Caspar Reuvens zou daar nog op terugkomen, toen hij in 
1824 in een brief aan de koning het belang van de Archeologie en de uitbreiding van 
de Leidse collecties uitlegde, en in het licht daarvan de voorgeschiedenis en context 
van zijn museum beschreef. Hij noemde daarbij de Göttingse studententijd van 
Johannes Meerman en de Archeologische lessen die deze bij Heyne had gevolgd, die 
‘voor het eerst aan deze zijde der Alpen’ gegeven werden. Maar vooral dat Meerman 
‘met eigen ogen gezien had, dat men, met geringe hulpmiddelen in natura, mits 
voorzien van eene volledige bibliotheek en afgietsels en modellen, dat onderwijs tot 
eene tamelijke hoogte kan verheffen’.113 
De aanwezigheid van de omvangrijke Cook-collectie in Göttingen was aan 
Blumenbach te danken. Sinds de jaren ’80 van de 18e eeuw, toen de stukken net in 
Londen op de markt kwamen, had hij steeds de hand weten te leggen op ethnografica 
en naturalia van de expedities. Een goede band met de koning en met het Huis van 
Hannover, was hierbij in financieel opzicht behulpzaam. Vanuit het Britse 
koningshuis werden de expedities van James Cook op de voet gevolgd. Niet voor 
niets is het grootste deel van de collecties verdeeld over Oxford en Göttingen. 
Daarnaast was er de aankoop in 1799 van de  verzameling Cook-Forster, van de 
Kasselse natuurhistorici Reinhold Forster en zijn zoon Georg Adam Forster, die beide 
meevoeren tijdens de tweede expeditie via Kaap de Goede Hoop naar Tahiti en andere 
eilanden in de Stille Zuidzee, om te eindigen in Nieuw Zeeland. Bij de verwerving 
hiervan bleken ook persoonlijke contacten nuttig. De Forsters waren oude bekenden 
in Göttingen. Georg Adam was inmiddels getrouwd met Heyne’s dochter Therese, en 
woonde sindsdien in ook in Göttingen. Forster sr., die enige tijd in dienst was geweest 
bij Catharina de Grote, had bovendien een niet onbelangrijk aandeel gehad in 
onderhandelingen met collega-leden van de Keizerlijke Academie van 
Wetenschappen in St. Petersburg, hetgeen het museum in Göttingen nog wat aardige 
Aziatica opleverden, en ethnografica uit Siberië. Het waren die contacten waar 
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bibliotheek en museum buitengewoon van konden profiteren in de uitbreiding van 
haar talrijke verzamelingen. Deze contacten vormden onderdeel van het internationale 
en grenzeloze netwerk van de Republiek der Letteren, de Geleerdenrepubliek van 
Europa. 
De collectie genoot grote bekendheid en Blumenbach was een inspirerende figuur 
wiens colleges tot menig Duitse expeditie hebben geleid. Goethe onderbrak in de 
vroege zomer van 1801 zijn reis naar Bad Pyrmont, om in Göttingen de exotische 
verworvenheden te bekijken. Aan één dag had hij niet genoeg:‘Sonntags den 7ten [...] 
aufs Museum, die Fabrikate der Völker von den Südseeinseln. Alle Geflechte 
besonders schön. Bey Blumenbach zu Thee, Mineralien von den Südseeinseln, viel 
talkartiges Gestein, besonders schöner Nephrit [...] Dienstag den 9ten Juni. Früh auf 
dem Museum. Die nordamerikanischen Kleider und Geräte’.114  
In vergelijking tot de meeste collecties die in Europa te zien waren, bood de aanblik 
van het museum een exotische rijkdom aan kleuren en materialen. Halskettingen van 
apentandjes en minuscule slakkenhuisjes, harpoenpunten van mosselschelpen en 
botten, verentooien, boeddhabeelden, zwaarden, tempelbellen, vlechtwerk, geweven 
kledingstukken, muziekinstrumenten en nog veel meer, soms moeilijk te duiden 
objecten vormden een uitstalling die de opwinding rond een nieuw ontdekte wereld 
representeerde.  
Caspar Reuvens bezocht het museum op 30 augustus. Hij was in gezelschap van ene 
Brondgeest, waarschijnlijk de kunstschilder en kunsthandelaar Albertus Brondgeest, 
die in die tijd wel op reis ging in Duitsland.115 Een beschrijving van dit 
museumbezoek is ons niet overgeleverd. Reuvens’ bewondering is te lezen in Ad 
Gottingam: ‘[...] Recreat hunc placidum Museum opibusque beatum’[...]. Reuvens 
bedoelde daarmee zonder twijfel het geheel van bibliotheek en museum. Aan zijn 
vader beschreef hij de grappige situatie die zich voordeed toen hij Brondgeest bij 
toeval trof in Logement De Kroon, waar Reuvens die week verbleef: ‘[...] Wij hebben 
tezamen gesoupeerd, Duitsch samen gesproken, afspraak gemaakt om den volgenden 
dag iets te gaan zien; zonder elkander te herkennen. Den dag daarop heeft het zich 
toevallig ontdekt, en wij hebben hartelijk gelaghen […].’116 In dezelfde brief is te 
lezen dat éen van die dagen de ontmoeting met Blumenbach plaatshad. Van hem, en 
ook van anderen, vernam Caspar Reuvens ‘[...] met wezenlijken schrik’  dat Johannes 
Meerman was overleden.117  
 
Christian Gottlob Heyne en zijn pleisterbeelden in de Bibliotheek van ‘Georgia 
Augusta’ 
  
Heyne had zijn colleges archeologie tot aan zijn dood in 1812 gegeven. Op één jaar na 
was hij een halve eeuw hoofd geweest van de bibliotheek. Door zijn toedoen was deze 
befaamd geworden vanwege de indeling en de omvang, het liberale uitleenbeleid- dit 
met name geprezen door Goethe die de geleende boeken altijd veel te lang bij zich 
hield- , en vanwege de voortreffelijke catalogus. Voor Anton Falck was de bibliotheek 
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destijds de belangrijkste reden geweest om een heel wintersemester in Göttingen te 
blijven. Alles stond ‘op zaal’ in deze ‘Freihandbibliothek’. Het is een fenomeen waar 
van de meeste universiteiten alleen nog maar kunnen dromen- maar waar Heyne van 
wakker lag, vanwege voortdurend gewoeker met ruimte en regelmatige uitbreidingen. 
De collectie pleisterbeelden die Heyne gebruikte voor zijn vernieuwende 
aanschouwelijke onderwijs was sterk gegroeid. Hij had ze van begin af aan opgesteld 
in de bibliotheekzalen, waar ze op programmatische wijze in samenhang waren 
gebracht met de verschillende vakgebieden. Zo stond Apollo Belvedere in de 
juridische zaal, als paradigma voor het goddelijke recht en goddelijke ordening. Zoals 
Apollo in de Griekse gedachtewereld wordt voorgesteld als de meest glanzende en 
edele der Olympische goden, is hij de belichaming van schoonheid, beheersing, 
maatvoering en harmonie en staat aldus tegenover het kwaad en het onrecht en ook 
tegen duistere vervoering.118 Het hellenistische beeld van de Apollo-priester Laocoön, 
die gewurgd wordt door twee slangen, symboliseerde de goddelijke straf die hem als 
priester van het heiligdom van Apollo ten deel viel, nadat hij zijn speer in het houten 
paard had gestoken, dat door de Grieken als list op het strand was neergezet, om de 
Trojanen ten val te brengen. Dit leverde hem een plaats als tegenhanger van Apollo 
op, in de zelfde zaal. Het grote beeld van de Vestaalse maagd, de beschermster van de 
tempel van Vesta, de godin van de huiselijke haard, stond aanvankelijk bij de ingang 
van de theologische bibliotheek. Het haar opgelegde celibaat en haar vrome overgave 
aan de tempel speelden hierin mogelijk een rol. 119  
Heynes opstelling van monumentale beelden in de Göttingse bibliotheek was in die 
zin revolutionair, dat de beelden gelijk de boeken, bronnen van onderzoek waren 
geworden. Bij het traditionele gebruik van bustes in bibliotheken was dit niet het 
geval. Deze dienden als referentie-objecten, als wegwijzers in de classificatie: zo 
stond de buste van Nero boven de kast met boeken over de Romeinse keizers, en 
begon de classificatie in de catalogus met ‘Nero’, gevolgd door planknummer en 
auteursnaam.  
 
Aan het eind van zijn leven was Heyne’s grootste wens in vervulling gegaan. De 
bibliotheek werd grootschalig verbouwd en uitgebreid met de voormalige 
Dominicaner kloosterkerk, de ‘Paulinerkirche’. De Paulinerkirche is een zogenaamde 
‘hallenkerk’, bestaande uit een groot hoog middenschip en een koor en was al langer 
in gebruik als universiteitsaula en -kerk.120 Om het vloeroppervlak te verdubbelen was 
er een verdieping in gebouwd. De voltooiing van de bouw heeft Heyne in 1812 nog 
net kunnen aanschouwen. De inrichting was door hem wel voorbereid, hoewel 
onduidelijk is tot op welk detailniveau dit was gedaan. De bovenverdieping in de 
voormalige kerk, voortaan ook toegankelijk vanuit de oude bibliotheek, werd ‘der 
Große’of ‘Historische Bibliothekssaal’ genoemd. Met deze uitbreiding werden niet 
alleen de boeken, maar ook de pleisterbeelden opnieuw geordend. De hoge rijen 
boekenkasten vormden een lange aaneengesloten wand, slechts ritmisch onderbroken 
door de pijlers die het gotische gewelf ondersteunden. Ze boden plaats aan historische 
werken, literatuurgeschiedenis, historische hulpwetenschappen, geografie, 
chronologie, statistiek en reisbeschrijvingen van de klassieke wereld én van overzeese 
expedities.  
Het is niet bekend of Heyne de samenstelling en de inrichting van de vernieuwde 
bibliotheek nog precies heeft bepaald. Pas vier jaar na zijn dood, in 1816, werd zijn 
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opvolger Friedrich Gottlieb Welcker benoemd. In een concept van Heyne had het 
voor de hand gelegen dat de filologie het zwaartepunt zou hebben gevormd in het 
pièce de résistence, die de grote bibliotheekzaal was.121 Het zwaartepunt lag echter 
evident op historische vakken, terwijl twee vitale onderdelen van de filologie: de 
grammatica en de archeologie, ontbraken en elders in het gebouw waren 
ondergebracht. Dit zou verklaard kunnen worden uit de verschuiving die zich in die 
jaren voordeed binnen de filologie, van een klassieke naar een historische oriëntatie, 
van klassicisme naar historisme. De Altertumswissenschaft zoals die in Berlijn 
gestalte kreeg aan de in 1810 opgerichte universiteit, werd gedefinieerd als 
‘Philologie’, en omschreven als een historische wetenschap. Het doel was om een 
‘gezamelijke historische verschijningsvorm van de oudheid’ te kunnen beschrijven.122  
Ook in Göttingen kwam het accent op geschiedenis te liggen, mede onder invloed van 
de historicus Arnold Ludwig Heeren. Hij was een van de grootheden van de ‘Georgia 
Augusta’, en gaf net als Heyne een college dat in de zomermaanden veel studenten 
van buiten de universiteit naar Göttingen trok. Heeren deed de geografie ‘erbij’, en 
zijn college ‘Länder- und Völkerkunde’ genoot grote bekendheid in binnen- en 
buitenland. Ook hij maakte zijn colleges- net als Blumenbach in de door Heyne 
gevestigde traditie- aanschouwelijk met ‘Kleidungen, Waffen, Geräthe, der entfernten 
Völker’ aan de hand van de ‘ethnographische Sammlung in dem königl. Museum’. 
Ook ‘[…] einen reichen Vorrath der beßten und neuesten Karten’, vormden een 
warme aanbeveling.123 Dit zou de samenhang met ‘geografie’ en ‘reisbeschrijvingen’ 
kunnen verklaren.  
Met de opstelling van de pleisterbeelden had Heyne in de oude bibliotheeksituatie het 
beeld bij het woord gevoegd. Sedertdien werden zij als bronnen van filologisch 
onderzoek gebruikt, en evenaarde hun status moeiteloos die van de boeken. Toch is 
het niet hard te maken dat zij in de nieuwe situatie óók een programmatische 
samenhang vertoonden met de bibliotheek. Tegelijkertijd is het moeilijk voorstelbaar 
dat de pleisterbeelden slechts dienden ter decoratie (fig.7 en fig. 8).  
Hoewel gravures van later datum anders doen vermoeden, sierden aanvankelijk alleen 
levensgrote pleisterbeelden de zaal: Apollo Belvedère, de Vestalin en ‘Väterchen 
Laocoön’ zoals de Trojaanse priester hier door het leven ging: in Göttingen moest hij 
het, in deze inmiddels verloren gegane kopie, zonder zijn twee zonen stellen. Zoals 
hierboven beschreven waren zij in de oude situatie opgesteld bij Rechten en 
Theologie- vakgebieden die niet in de prominente ‘Große’ of ‘Historische 
Bibliothekssaal’ waren ondergebracht. De beelden stonden op sokkels en waren voor 
de boekenkasten geplaatst. Aan de hand van de verschillende gravures en aquarellen 
die in de loop der jaren werden gemaakt zijn kleine veranderingen eenvoudig te 

                                                 
121 In zijn Histoire de l’Histoire de la Philologie, (2000) 99, relativeert Pascale Hummel de Duitse 
dominantie in de filologie. Een indeling die in Heynes bibliotheek van 1812 nog actueel had kunnen 
zijn was de in 1726 verschenen: Tractatus de usu philologiae in omnibus disciplinis van G. Van 
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autem Philologia in se 

1) Grammaticam, 
2) Historiam, 
3) Rhetoricam, 
4) Criticam, 
5) Antiquitates, 
6) Geographicam’ 

122 Irmscher (1986) 9 Met name August Boekh, de opvolger van Georg Niebuhr te Berlijn, speelde in 
deze ontwikkeling een grote rol.  
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duiden. Toen Caspar Reuvens de bibliotheek bezocht stonden Apollo Belvedere en de 
Vestaalse maagd tegenover elkaar, als wachters bij het koor. Laocoön stond 
halverwege de zaal, met als tegenstuk de ‘Vechter’, waarvan het origineel 
oorspronkelijk deel uitmaakte van de Romeinse Borghesecollectie- en die vanwege 
zijn gespierdheid in Heyne’s oude bibliotheek als leerstuk bij geneeskunde en 
anatomie was ondergebracht.124 Zowel de Laocoön als de ‘Vechter’ zijn expressieve 
beelden. Ze laten een gestold moment zien van krachtige beweging, dynamiek en 
emotie. Het waren deze beelden, die zelfs als kopie, in belangrijke mate bijdroegen 
aan de luister van de ruimte. Ze brachten met hun diagonale lijnen beweging in de 
statische, erudiete, ingetogen sfeer van de bibliotheek en vormden een dramatisch 
contrast met de strenge, op zo grote hoogte nabije gotische gewelven.  
 
De aanblik van de bibliotheek heeft zonder twijfel grote indruk op Reuvens gemaakt. 
De beelden, op de Vestalin na, kende hij uit het Louvre. Het dramatische beeld van de 
‘Vechter’, dat Bernini tot zijn ‘David’ had geïnspireerd, was eind 18e eeuw door de 
familie Borghese verkocht aan de schoonfamilie Bonaparte, en sindsdien één van de 
topstukken in Parijs. Apollo en Laocoön vormden de top van de drieëntachtig in 
Rome geconfisceerde antieke beelden, die sinds 1800 samen met de al eerder 
verworven Romeinse sculptuurcollecties te zien waren in het in het Musée Napoléon 
in het Louvre. In Reuvens’ Parijse jaren moet hij vertrouwd zijn geraakt met dit 
museum van topstukken, die als oorlogsschatting aan Frankrijk waren overgedragen. 
Het museum bevond zich praktisch om de hoek van het appartement in de Rue des 
Petits Augustins- de huidige Rue Bonaparte-waar hij samen met zijn vader woonde. 
Hij hoefde er alleen maar de straat voor uit te lopen en de smalle voetgangersbrug 
over de Seine bij het ‘Institut de France’ voor over te steken. En nu, ruim een jaar na 
vertrek uit Parijs, stond hij oog in oog met hun gipsen afgietsels, die zich door de 
geschriften van Winckelmann en de ontwikkeling van de Altertumswissenschaft, ras 
verspreidden over de geleerdeninstellingen in Europa. Het was een distributie in veel 
bredere kring dan die zich sinds de Renaissance door kunstenaars en Grand-Tour 
reizigers vanuit Rome had voorgedaan in kringen van adel en hoven.125 Deze 
klassieke, in zijn wezen cultuurhistorische canon van Europa werd opgenomen in het 
universitair en kunstacademieonderwijs. Zo drongen de beelden via het onderwijs 
door tot de bredere lagen van de bevolking en nestelde ze zich in het collectieve 
geheugen van Europa. De tentoonstelling in het Louvre heeft hierin onbetwist een 
katalyserende rol gespeeld, maar de bibliotheek in de Paulinerkirche markeerde van 
die ontwikkeling het begin.  
 
 
IV 1815 en de transformatie van de cultuurhistorische canon 
 
In Göttingen, in Parijs- en zoals later in deze studie aan de orde komt- ook elders werd 
de bekendheid van de Apollo en Laocoön nog eens versterkt. De betekenis van deze 
beelden, waarover hier een kleine uiteenzetting volgt, zou in enkele jaren dramatisch 
veranderen. De plaats waar dat gebeurde was het museum van oudheden, in welke 
Europese stad dan ook: in Rome, in Dresden, in Parijs, in Londen en in Leiden. En het 
gevolg voor de cultuurhistorische canon was ingrijpend: deze veranderde van vorm en 
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aanzien. En hoewel er een proces van jaren aan vooraf ging, is de kentering te dateren 
in 1815. 
Apollo en Laocoön zijn de best gekende beelden van de Vaticaans-Romeinse traditie, 
zoals de bisschoppelijke en pauselijke museale belangstelling voor klassieke 
archeologie in Rome wel wordt genoemd.126 In Winckelmanns geschriften werden 
Romeinse sculptuurcollecties behandeld, en niet alleen die van het Vaticaan. De 
collecties hielden onderling verband met elkaar; ze waren gevonden en verzameld in 
paleizen van pauselijke families, wier landgoederen aan elkaar grensten. Toch 
spanden, ook in Winckelmanns ordening, waar het om schoonheid ging, de 
Vaticaanse collecties de kroon. Salvatore Settis beschouwt de wijze waarop in Europa 
mythe is opgenomen in geschiedenis uniek, en onderscheidend ten aanzien van andere 
historische percepties. Het begin van die traditie ligt in Rome.127   
Onderzoekers zijn steeds gefascineerd door de vraag met welke motieven profane 
antieke sculptuur in de pauselijke religieuze cultuur werd geïntegreerd. De 
geschiedenis daarvan beweegt tussen de schijn van idolatrie, intellectuele toe-eigening 
van de klassieken en totale verwerping daarvan- al naar gelang de windsterkte van het 
katholicisme of de tegenwerking van het protestantisme. De antieke cultuur binnen de 
muren van het Vaticaan bleef gehandhaafd en werd steeds groter en prominenter. Nu 
vormt zij één van de belangrijkste pijlers van het museale complex.  
Sinds de vroeg 16e eeuw waren de beelden opgesteld in de Cortile del Belvedere, een 
beeldentuin met antieke sculptuur, bij het Vaticaanse paleis. De humanistische paus 
Julius II had hiertoe een globale visie ontwikkeld, die werd uitgewerkt door zijn 
architect Bramante, zijn bibliothecaris Tommaso Inghirami en zijn schilder Rafaël. Zij 
gingen associatief te werk, steeds gevoed door nieuw opgegraven en aangekochte 
beelden, die aan de hand van literaire bronnen wisselende ensceneringen ondergingen 
in de tuinen en theaters van Julius II.128 Er is met klassieke beelden altijd heel wat 
afgesleept. Een bekend hoogtepunt in deze was de samenstelling van de Laocoön, 
Apollo en Venus Genetrix. Hiermee werd voor een goed beschouwer Julius’ ideologie 
uit de doeken gedaan, waarin hij zich positioneerde in de Vergilische mythische-
literaire ontstaanstraditie van Rome en in de keizerlijke wortels van het Julische Huis. 
De Vaticaanse heuvel ten slotte, de lieu de mémoire van de Apollotempel in de 
antieke oudheid, herleefde onder zijn mecenaat als de Mons Parnassus in een 
Romeins Arcadië.129  
De Cortile stond in direct verband met de ‘Stanza della Segnatura’, de pauselijke 
werk- en ontvangstkamer, waarover tijdgenoten schreven dat het uitzicht daar zo 
prachtig was.130 Eén van de ramen keek uit op de beeldentuin, recht op het beeld van 
Apollo, dat rond 1511 in de Cortile was geplaatst. In 1508 had Julius II aan Rafaël de 
opdracht gegeven de gehele Stanza van programmatische fresco’s te voorzien. Boven 
het raam schilderde Rafael Apollo op de Parnassus, omringd door zijn muzen. De 

                                                 
126 Georg Daltrop zet in ‘Antike Götterstatuen im Vatikan: die vatikanisch-römische Tradition der 
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sybille van zijn heiligdom in Cumae ligt aan zijn voeten, met de woorden ‘numine 
afflatur’: ‘omgeven door de adem van Apollo’.131 De Cortile, de Stanza en de er 
bovengelegen privé vertrekken met de ‘biblioteca secreta’ van Julius II vormden een 
museaal geheel.132 Alle elementen van de schepping Gods waren vertegenwoordigd in 
de beschilderde gaanderijen, de tuin, de bibliotheek, de antieke beelden en met een 
volière op de bovenste verdieping.133 Het laat zich vergelijken met het ‘Museion’ in 
het oude Alexandrië, dat ons door weinig meer dan door Strabo’s summiere 
beschrijving is overgeleverd. Julius II bezat hiervan een exemplaar, dat hij samen met 
zijn belangrijkste, kostbaarste boeken bewaarde in zijn ‘biblioteca secreta’.134  
Als groot kenner van de fresco’s in het Vaticaan, waar hij zelf ook opdrachten kreeg, 
verwerkte Anton Rafael Mengs het thema van Apollo in een plafondschildering in de 
recent gebouwde Romeinse Villa Albani aan de Porta Salaria (1743-1763).135 Dit was 
het door Grand Tourreizigers gefrequenteerde privé museum van de gelijknamige 
kardinaal die aan Winckelmann en Mengs onderdak had verleend. Zijn collecties 
vormden niet alleen het uitgangspunt voor de Geschichte des Altertums, maar zoals in 
de loop van deze studie duidelijk wordt, voor vele museale concepten buiten Rome, 
zowel in Parijs als in Londen. In kunsthistorische literatuur wordt de 
plafondschildering van Mengs algemeen beschouwd als het eerste voortbrengsel in de 
zuivere neo-classicistische stijl.136 Winckelmann wist hiermee de Vaticaans-
Romeinse erfenis te continueren. Onder de verantwoordelijkheid van Ennio Quirino 
Visconti werd deze later naar Parijs getransporteerd.137 Dat verklaart de oorsprong 

                                                 
131 De woorden zijn een allusie op boek VI uit de Aeneis van Vergilius. De auteur ziet hier een verband 
tussen de pauselijke opdracht, Julius’identificatie met het Julische Huis, en het Vergilius- handschrift 
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verzameling, die volgens Hans Henrik Brummer de aanzet vormde van een pauselijk ‘museum’. Deze 
zou in de 18e eeuw opnieuw gestalte krijgen in het openbaar toegankelijke Museo Pio- Clementino 
(Brummer (1992) 72-73). De woorden ‘numine afflatur’ kunnen in verband worden gebracht met Paris 
de Grassis, ceremoniemeester onder Julius II en Leo X. In zijn geschriften, waarin hij de invulling van 
zijn functie alsmede de oorsprong en ontwikkeling van kerkelijke rituelen beschreef, is de geboorte van 
de kerk het gevolg van goddelijke inspiratie: ‘divino afflati numine’. De Grassis christianiseerde het 
klassieke vocabulaire, zie hiervoor Kempers (2003) 77-80. Mogelijk bracht de invloedrijke 
ceremoniemeester via Rafaël het beeld van Apollo en de herinnering aan de Apollotempel, 
overschaduwd door de St. Pieter, in verband met de geboorte van de kerk.  
133 Kempers (2003) 82 
134 Met dank aan Bram Kempers. 
135 Fröhlich en Th.Kunze (1998) Winckelmann adviseerde daar ook over de opstelling van de antieke 
sculptuur. 
136 Honour (1968) 
137 Ennio Quirino Visconti (1751-1818), zoon van Giovanni Battista Visconti, die Winckelmann was 
opgevolgd als praefect van Romeinse oudheden en verantwoordelijk was voor de inrichting in Museo 
Clementino. E.Q. Visconti schreef met zijn vader de catalogus van het Museo Pio-Clementino, deel I, 
en voltooide het II-VII (1782-1807) en volgde hem op als conservator. Visconti was een spil in het 
internationale academische verkeer. Zijn pro-Franse houding bij de onderhandelingen over de invulling 
van het Verdrag van Tolentino leverde hem de positie op als één van de vijf consuls van de Romeinse 
Republiek. Met de Napolitaanse belegering van Rome in 1799 vluchtte hij met zijn gezin naar 
Frankrijk. In het zelfde jaar werd hij in Musée Napoléon aangesteld als conservator van de antieke 
beeldhouwwerken uit het Vaticaan, Rome en Florence. Visconti was een groot geleerde. Zijn adviezen 
aan de Engelse regering in zake de aankoop van de ‘Elgin Marbles’waren, met die van Canova, 
doorslaggevend. Zijn iconografische werk geldt nog steeds als referentie. Met name: Iconographie 
grecque (of ancienne), ou receuils des portraits authentiques des empereurs, rois, et hommes illustres 
de l’antiquité, Didot, Paris (1811) en Planches de l’iconographie romaine, Didot, Paris, (1817-1826) 



van een plafondschildering in het Musée Napoléon, waarmee in de Salle des Saisons, 
het Apollo-thema werd ingeleid waarin Apollo de muzen kroonde.138  

                                                

 
Voor het begrip van de oorsprong van het museum van oudheden zoals zij zich 
ontwikkelde in de laat 18e en 19e eeuw, is een vergelijking tussen het museale 
complex van Julius II en de bibliotheek en het ‘Museion’ van Alexandrië op zijn 
plaats. Zowel in het antieke Alexandrië als in renaissancistisch Rome was het museum 
onderdeel van het paleis. In beide gevallen was er een samenhang tussen interieur en 
exterieur: Strabo schreef over een promenade in de buitenlucht, die net als Julius’ 
Cortile voorzag in een ruimte voor bespiegelende wandelingen. Samen met de 
bibliotheek vormde het Alexandrijnse voorbeeld het geleerde hart van de stad, en dat 
was in het Rome van die tijd niet anders.139 Beide steden waren cultuurcentra, met een 
sterk absorberende, en uitstralende werking.  
Met Apollo als verbindend element tussen de Stanza della Segnatura en de theatrale 
opstelling van de beeldenverzameling in de Cortile, was het Vaticaanse complex 
onder Julius II in de meest letterlijke zin een ‘Museion’. Rond 1600 dook het begrip 
‘museum’ voor het eerst sinds de oudheid weer in de literatuur op, als opvolger van de 
‘Studiolo’, de kleinschalige verzamelingen binnenshuis.140 In die tijd was er ‘[...] een 
nieuwe, groots gestemde geest in aantocht, die met zijn pathetische gebaren de 
miniatuurwereld van de Studiolo met de bodem gelijk maakte’.141 Gezien de 
ongekende schaal waarop Julius II een kleine honderd jaar eerder zijn ‘imperium’ 
vormgaf kunnen we hem in de vroege 16e eeuw als voorbode van die ‘geest’ 
beschouwen, die ten gevolge van de reformatie en de contrareformatie tot in de 17e 
eeuw uit de fles geraakte. Sindsdien zijn aan Apollo en Laocoön- net als aan de 
andere sculptuur die in die periode werd ‘herontdekt’ en opgegraven, steeds nieuwe 
betekenissen gegeven, waardoor hun gecanoniseerde status ruim driehonderd jaar 
voortdurend werd geactualiseerd én opnieuw geënsceneerd, óók binnen de muren van 
het Vaticaan (fig.9). 142  
 
Voorafgaand aan de samenstelling van het Musée Napoléon, dat Caspar Reuvens had 
gezien, was in het eind van de jaren 1790 uitvoerig gecorrespondeerd. Nummers 1 en 
2 op de lijsten die over en weer werden gestuurd over het te confisqueren cultuurgoed 
waren steeds Apollo en Laocoön.143 Vanaf 1798 vormden zij in twee afzonderlijke 
zalen- naast de Salle du Torse de enige die naar de sculptuur genoemd werden: Salle 
du Laocoon en Salle d’Apollon -de hoogtepunten in het Musée Napoléon van Enno 
Quirinio Visconti.144 De aanwezigheid van de collectie antieke sculpturen in Parijs 
vervulde de keizer als een nieuwe Augustus of Alexander, met grote trots. Hij liet zich 

 
138 Dubray (1811) 7 
139 Mahmoud-Bey (1872), ‘Le Museum’ Strabo wordt geciteerd volgens vertaling van Jean Antoine 
Letronne e.a. 1805-1819 
140 Liebenwein (1977) 162-163. Het begrip ‘museum’ werd genoemd in de geschriften van de 
Antwerpenaar Franciscus Schot. Hierbij ging het om een ruimte die voorheen bekend stond als ‘studio’, 
in Italië ‘studiolo’ genoemd- waarin in dit specifieke geval een bibliotheek, een verzameling antieke 
gesneden stenen en munten waren ondergebracht- dit alles ter bestudering. 
141 Liebenwein (1977) 164. 
142 Hierover Haskell & Penny (1986) 
143 Bibliothèque nationale Parijs. n.a.fr. 5966, E.Q.Visconti 1 f.213-216 ca:1797. Lijst van 83 beelden 
en 17 schilderijen, 100 kunstwerken die vanuit Rome naar Parijs zullen worden overgebracht: 1. 
L’Apollo di Belvedere, 2. Il gruppo del Laocoonte, 3. L’Ercole, frammento detto il torso, con Greco 
nome d’Apollonio. 
144 Zie ook Gallo in Bergvelt e.a.(1993) 283 



graag en veelvuldig tegen het decor van de ‘top twee’ portretteren. De Torso, de 
Laocoön en de Apollo waren de beeldbepalende elementen van het museum. Ze 
stonden allen in het centrum van zichtassen, zoals te zien is in de plattegrond die een 
Engelsman rond 1802 maakte (fig.10). In deze enscenering was de hellenistische 
Laocoön de belichaming van Rome, dat nu verplaatst was naar Parijs. Napoleon 
eigende zich het beeld toe om zijn empire in de mythische en historische context van 
keizerrijken te plaatsen. Apollo was eenzaam boven alles verheven, sinds hij als 
gevolg van Winckelmanns erotische beschouwingen als de meest sublieme uiting van 
Griekse kunst, verheven boven alles in de kunstgeschiedenis, werd gezien. Byron, die 
het beeld nog in Rome had aanschouwd schreef dat áls het al door mensenhanden 
gemaakt was, het niet uit een menselijk brein ontstaan kon zijn: ‘If made by human 
hands, is not of human thought’.145 In Napoleons propaganda nam Laocoön weliswaar 
een centrale plaats in, maar in zijn museum stond Apollo op een altaar, voor twee 
zuilen van rood porfier en geflankeerd door twee sfinxen (fig.11).146 Enkele decennia 
later- met de toenemende kennis over stilistische kenmerken van Griekse sculptuur én 
als gevolg van technische kennis van marmerherkomst, zou duidelijk worden dat 
Winckelmanns observatie op een vergissing berustte. Dat gegeven, samen met de 
transplantatie naar Parijs, had een ontwrichtend effect op de cultuurhistorische 
Vaticaans-Romeinse canon.  
 
Hoewel het effect nauwelijks minder revolutionair, spectaculair en theatraal was als 
destijds in Rome, waren de beeltenissen van Apollo en Laocoön in Göttingen verder 
verwijderd van hun oorspronkelijke Vaticaanse betekenis dan ooit. Tegelijk kwamen 
ze nadien nooit meer in een situatie die hen dichter bij het 16e eeuwse Vaticaanse 
‘Museion’ bracht dan hier, tussen de boeken in de voormalige Dominicaner 
kloosterkerk. Allereerst was het contrast tussen de profane, klassieke beelden in een 
gotisch, christelijk decor vergelijkbaar met het 16e eeuwse museum van Julius in het 
hart van het katholicisme, het Vaticaan. In de tweede plaats verhielden de beelden 
zich zowel in Göttingen als in Rome tot de aanwezigheid van een bibliotheek. In het 
jaar dat Reuvens de bibliotheek bezocht, in 1815, functioneerden de beelden in de 
Paulinerkirche niet meer in samenhang met de academische vakgebieden. Vanaf toen 
was hun functie- net als bij Julius II- museaal geworden.  
 
Onvermijdelijk is het nu om de vergelijking met Alexandrië voort te zetten- hoewel 
hier hooguit van een afgeleide sprake kan zijn, die vooral in haar centrumfunctie en in 
haar positie als ‘hart van geleerdheid’ gezocht moet worden. Anders dan in Rome en 
Alexandrië maakte de Göttinger bibliotheek geen deel uit van een paleis. Wél stond 
het (en in Reuvens’bezoekjaar nog nét) onder patronage van de koningen van 
Hannover. In de 18e eeuw was deze verhouding zelfs nog bijzonder sterk, zoals ook te 
zien was bij de totstandkoming van de collecties kunst en ethnografica voor het 
Koninlijk Academisch Museum. Inmiddels was het woord ‘museum’ ook ingeburgerd 
in de Engelse taal, waar het in 1706 in het Engelse tijdschrift ‘New World of Worlds’ 
gedefinieerd was als ‘a Study or Library also a College or Public Place for the Resort 
of Learned Men’.147 Georg August II, de officiële stichter van de Göttingse 
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universiteit en bibliotheek in 1737, was de tweede Hannoveriaan op de Britse troon: 
King George II. Hij was het die in 1757 de oude koninklijke bibliotheek uit St. James 
Palace aan het British Museum schonk. Zowel de universiteit, bibliotheek en museum 
van Göttingen als het British Museum in Londen instrumenten van de Verlichting bij 
uitstek.148 Waar een verlicht vorst het aan zijn eigen stand, maar vooral aan de 
burgerij verplicht was het ‘Museion’ buiten de muren van het paleis te houden, droeg 
hij voortaan zorg voor een ‘satelliet-museum’, dat financieel én politiek in hoge mate 
op hem bleef leunen. De aanleg van het Pio-Clementino Museum in de jaren 1770, 
waarin de Vaticaans-Romeinse collecties voor het eerst openbaar toegankelijk werden 
hield gelijke tred met die vroege ontwikkeling. Ook dat museum kan, met zijn 
gescheiden opgang gezien worden als een satelliet museum.  
 
Tijdens zijn verblijf in Göttingen legde Reuvens nieuwe contacten, die hij zijn leven 
lang trouw bleef, getuige de brieven waarin van gedachten werd gewisseld over door 
hem toegezonden publicaties en getuige de aanbevelingen die hij weer voor anderen 
schreef. Of hij Friedrich Gottlieb Welcker, die slechts enkele jaren, tussen 1816 en 
1819, leiding gaf aan de bibliotheek ontmoette is niet bekend, maar wel weten we dat 
hij hem in augustus 1822 heeft opgezocht in Bonn. Daar was hij hoogleraar en gaf 
leiding aan het Akademisches Kunstmuseum.149 In de loop der jaren, zonder twijfel 
daartoe geïnspireerd in Göttingen, bracht hij een indrukwekkende verzameling 
pleisterbeelden bijeen. Net als in Göttingen lag in Bonn de leiding van bibliotheek en 
kunstmuseum in handen van één persoon. Welcker zette in Bonn de ‘Heynische’ 
traditie voort door pleisterbeelden van Laocoön, en Apollo Belvedere, hier aangevuld 
met de ‘Torso Belvedere’ in de bibliotheek te plaatsen, terwijl de rest van de 
pleistercollectie in het museum stond opgesteld, die toegankelijk was vanuit de 
bibliotheek.150 Heyne’s bibliotheek met pleisterbeelden vond enkele decennia later 
ook navolging in Oxford, in de Radcliffe Library, wat gezien de invloedsfeer van de 
Hanoverianen niet verbazingwekkend is. 151   
  
De plaats van Heyne werd uiteindelijk, in 1819, ingenomen door een generatiegenoot 
van Caspar Reuvens, de veelbelovende filoloog Karl Otfried Müller (1797-1840), die 
op velerlei wijze met Reuvens vergeleken kan worden.152 Met Müller, afkomstig uit 
Breslau  werd een nieuwe bloeitijd voor de Altertumswissenschaft in Göttingen 
ingeluid. Müller, die in zijn jonge leven nauwelijks de kans had gekregen om zich in 
de archeologie te verdiepen, werd in twee maanden tijd klaargestoomd in Dresden, bij 
één van de belangrijkste archeologen van zijn tijd Karl August Böttiger, die van 1814-
1835 hoofdconservator was van het Antikenmuseum in Dresden. Daar bevond zich 
ook de Romeinse collectie van de kunstenaar Anton Rafael Mengs, één van 
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Winckelmanns vrienden.153 Müller’s leven is goed gedocumenteerd door de publicatie 
van brievenboeken.154 Zijn reizen naar Nederland, Engeland en Frankrijk in 1822 
maakten deel uit van zijn opleiding, de route ervan- net als bij Reuvens- was bepaald 
door aanbevelingsbrieven, die hij gretig verzamelde. De historicus Arnold Ludwig 
Heeren, evenals Georg Adam Forster inmiddels getrouwd met één van Heyne’s 
dochters, had een belangrijke rol op de achtergrond gespeeld bij Müllers  aanstelling 
in Göttingen. Hij had hem niet alleen geadviseerd collecties in het buitenland te 
bezoeken, maar droeg ook zorg voor de financiering ervan. Het verslag ervan is 
grotendeels en vrij gedetailleerd terug te vinden in de brieven aan zijn ouders. Over 
Leiden, en zijn bezoek aan Reuvens in mei 1822, hun eerste kennismaking, schreef hij 
hen niets. Misschien dat Müller teveel in beslag was genomen door zijn overtocht 
naar Engeland en aankomst in Londen kort daarna. De verveelde toon van zijn verslag 
van zijn bezoeken aan Utrecht en Amsterdam, waar hij nog een ontmoeting had met 
David Jacob Van Lennep, doet vermoeden dat hij na Leiden eenvoudigweg genoeg 
had van Nederland. Wél deed hij hierover verslag in een brief aan Heeren, die hem 
ook voor Reuvens een aanbevelingsbrief had meegegeven. Een enkel regeltje over de 
vriendelijke ontvangst, en over Reuvens’ ijver voor het archeologische vak. En van 
‘die gar nicht unbedeutende Antikensammlung in Leyden’, waar hij met ‘Prof. 
Reuvens eine schnelle aber sehr freundliche Bekanntschaft anknüpfte’.155 En dat het 
bezoek hem alweer een aantal aanbevelingen voor Engelse filologen had opgeleverd, 
kennissen van Reuvens, die deze had leren kennen tijdens zijn twee bezoeken aan 
Londen. Een aanbevelingsbrief die Reuvens in die dagen voor Müller in Leiden 
schreef aan zijn Parijse hoogleraar Boissonnade, met het verzoek zijn Duitse collega 
te ontvangen en behulpzaam te zijn bij bezoek aan bibliotheek en musea in Parijs is 
ook bewaard gebleven.156 Dat Müller Caspar Reuvens in zijn museum bezocht staat 
vast, getuige de notities die in zijn reisdagboeken bewaard zijn gebleven.157 Dat dit 
bezoek niet in de vrij grondige commentaren bij de brievenbundel is terug te vinden 
heeft misschien te maken met het gegeven dat de notities gebundeld zijn als 
Reisetagebücher Berlin, Wien, Copenhagen, Wien, Trier (7,2), Paris (7,1), waarbij 
Müllers notities over het bezoek aan Leiden onder ‘Copenhagen’ terug te vinden zijn. 
Ook in de brief aan Boissonnade is te lezen dat Karl Otfried Müller met Caspar 
Reuvens in contact was gekomen middels een aanbevelingsbrief van de historicus 
Arnold Ludwig Heeren. Via deze omweg weten we dat Caspar Reuvens in 1815 in 
Göttingen ook kennis had gemaakt met Heeren. Böttiger was een goede vriend van 
Heeren, en zo moet het contact gekomen zijn voor recensies van Reuvens’ publicaties, 
in het tijdschrift Amaltea, dat in Dresden onder zijn redactie tot stand kwam.  
 
Na Göttingen vervolgde Reuvens zijn reis naar Wolfenbüttel en Braunschweig, om 
zich, geïnspireerd door zijn Göttingse avontuur ‘onledig te houden’, met ‘behalven het 
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andere bezienswaardige, eene bijzondere kennis te bekomen van de inrigtingen tot 
opvoeding en onderwijs’.158 Ook een bezoek aan de ‘beroemde Biblioteca 
Guelferbytana en in Brunswijk het Collegium Carolinum, Catharineum, en Martineum 
[...]’ behoorden hiertoe. In Hannover ontving hij het bericht dat het er met de 
onderwijshervormingen van Van Swinden goed voor stond. Daar besloot hij vanwege 
de laatste formaliteiten inzake zijn in het vooruitzicht gestelde hoogleraarschap in 
Harderwijk, terug te gaan naar Nederland.159  
 
Najaar 1815 
 
Terwijl Reuvens in de Göttinger bibliotheek aan zijn museumbezoek in Parijs werd 
herinnerd, begon de in Rome gegrondveste Europese canon van antieke sculptuur te 
wankelen, als voorbode van een dramatische verandering in de erop volgende jaren. 
Na de capitulatie van Parijs in juli 1815 waren vertegenwoordigers van de 
verschillende landen naar Parijs afgereisd om de tijdens de Empire verzamelde en 
geconfisqueerde kunstschatten bij de directeur generaal van het Louvre, Vivant 
Denon, terug te eisen. In augustus 1815 benoemde paus Pius VII Chiaramonti (1800-
1823) de beeldhouwer Antonio Canova, inspecteur generaal van de Romeinse en 
Vaticaanse collecties – en in zekere zin de opvolger van de naar Parijs gevluchte 
Visconti- om de onderhandelingen over de teruggave in Parijs te voeren. Deze waren 
langdurig en bijzonder gecompliceerd, niet in de laatste plaats doordat Engeland, 
Rusland en Oostenrijk een sterke positie hadden opgeeïst met de aanwezigheid van 
eigen legereenheden in Parijs. Het Vaticaan bungelde daar, net als Nederland, een 
beetje bij- omdat de constitutie van beiden volledig veranderd was, wat ook gevolgen 
had voor de status van de confiscaties. Canova werd gesteund door Richard William 
Hamilton, de Engelse ondersecretaris van Buitenlandse zaken.160 De 
onvoorwaardelijk Engelse steun voor de paus ging niet zozeer terug op de historische 
culturele verbondenheid die Engeland ten opzichte van Rome voelde, als wel op de 
politieke ontwikkelingen van de laatste tien jaar. De gevangenschap van Paus Pius VII 
in 1809 was een direct gevolg van zijn weigering deel te nemen aan het Continentale 
Systeem, waarin Napoleon de boycot van economische relaties met Groot Brittanië 
had voorgeschreven.161 In oktober lukte het Canova om met behulp van de katholieke 
Habsburgse keizer en diens Oostenrijkse troepen de Romeinse kunstwerken te 
verzamelen en gereed te maken voor transport. In januari 1816 werden de wagens met 
beelden, schilderijen en manuscripten uit de Vaticaanse bibliotheek feestelijk bij de 
Porta Pia in Rome binnengehaald.  
 
In dezelfde maanden, in het najaar van 1815 vond er een intensieve briefwisseling 
plaats in Europa over een andere belangrijke museale kwestie rond de door Lord 
Bruce Elgin in Athene aangekochte sculptuur van het Parthenon, die hij aan de Britse 
Staat wilde verkopen. Zijn aankoop van de sculptuur in 1801, grotendeels bestaande 
uit de metopen en delen van de friezen van de tempel van Athena (Minerva, zoals zij 
in die tijd nog consequent werd genoemd), betrof een particuliere transactie tussen de 
Turkse, Ottomaanse diplomaten en de Britse gezant Elgin. Daarbij had de timing niet 
beter gekund. De Engelsen hadden de Fransen bij Egypte verslagen, waardoor ze 
algehele sympathie ondervonden van de Ottomanen. Via vele omwegen was de 
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sculptuur in delen in Engeland aangekomen, en Elgin na Franse gevangenschap 
eveneens. In juli 1814, toen de oorlog ten einde was, had Lord Elgin contact gezocht 
met Visconti, om de beelden eens aan een nadere inspectie te onderwerpen.162 
Hamilton, Visconti en Canova ondersteunden het voorstel van Elgin en werkten mee 
aan de totstandkoming van een Memorandum on the present state of the negociation 
respecting The Purchase of the Elgin Marbles-London, dat in 1815 aan het Engelse 
parlement werd voorgelegd en doorslaggevend zou zijn in de eerste fase van de 
beslissing om de ‘Elgin marbles’ te kopen en in het British Museum onder te brengen. 
Dat Griekse sculptuur superieur was aan al het andere, was boven alle twijfel 
verheven. Hierin klonk nog steeds het gezag van Johann Joachim Winckelmann, die 
deze volmaakt vond; ideaal in haar voorkomen en daarmee zelfs superieur aan de 
natuur. Nu waren die maatstaven gebaseerd op de gracieuze schoonheid van de 
vrijstaande wit marmeren beelden die Winckelmann kende uit de Romeinse collecties, 
en waarvan hij aannam dat het hier naast enkele Romeinse kopieën van Griekse 
originelen ook authentieke Griekse beelden betrof. De ‘Elgin Marbels’ konden 
moeilijk op die zelfde manier worden beoordeeld; het waren geen vrijstaande 
sculpturen, maar architectuurdecoraties die zich enkele tientallen meters boven het 
gezichtsveld van de tempelbezoeker bevonden, die voor een deel nauwelijks zichtbaar 
waren en een zekere ornamentele betekenis hadden. Ze waren dus ook nadrukkelijk 
niet bedoeld om van dichtbij bekeken te worden. De beeldhouwer Pheidias, aan wie 
het ontwerp ervan wordt toegeschreven- heeft de proporties van de sculptuur in het 
fries aangepast aan de optische situatie.  
Het is maar zeer de vraag wat Winckelmann, ware hem de gezegende leeftijd van 
zevenentachtig jaar wèl gegeven, van de beelden had gevonden.163 De ‘Elgin marbles’ 
waren van een kwaliteit die men in de collecties antieke beelden in Europa niet eerder 
gezien had; ze vertoonden een uitzonderlijke plasticiteit, waarbij de bewerking van 
het marmer niet op alle punten even gepolijst was. En daarbij, en dit zou een grote 
schok teweegbrengen in de heersende smaakopvattingen: er waren resten van kleuren 
te zien, in de verborgen plooien van de rijk gedrapeerde gewaden. Langzamerhand 
zou het besef doordringen dat die prachtige marmeren beelden met hun natuurlijke 
kleurstellingen oorspronkelijk kakelbont beschilderd waren. Ondanks de uitgebreide 
kennis die hierover tegenwoordig bestaat, lijkt de heersende smaak sinds de 18e eeuw 
onveranderd te zijn gebleven. Klaarblijkelijk heeft de eeuwenlange vertrouwdheid 
met gravures, de wijdverbreide adaptatie in de architectuur- inmiddels ook ver buiten 
Europa- en de kopieën die sinds de implementatie in de Göttingse bibliotheek in 
steeds groter veelvoud tot ons zijn gekomen, gezorgd voor een collectieve visuele 
verankering, zó diep dat er onwil lijkt te bestaan ons over te geven aan de erkenning 
van de historische realiteit. Wat in wezen wordt gewaardeerd is de schoonheid van het 
verval en van de kopie, en niet de authenticiteit.  
 
In het Memorandum beschreef Hamilton dat Visconti- die als onbetwist autoriteit 
werd gezien- had verzekerd dat de Atheense sculptuur ongeëvenaard was en boven al 
het andere verheven. Ondanks alle politieke beroering in Europa adviseerde de 
hoofdconservator van het Louvre- zijn Romeinse herkomst ten spijt- de Engelse 
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regering tot aankoop over te gaan.164 Toen Reuvens in 1823, in een belangrijke, in het 
volgende hoofdstuk nader te bespreken publicatie, op deze aankoop-affaire 
terugblikte, stelde hij vast dat Visconti ‘[…] wel wat ruim was in het ‘uitdeelen zijner 
lofspraak’. Maar ook- Visconti was in 1818 gestorven dat deze ‘is en blijft altijd de 
groote oudheidkenner’. Reuvens kon zich niet voorstellen dat Visconti met zijn 
adviezen uit persoonlijke vriendelijkheid zou hebben gehandeld, en evenmin dat er 
sprake zou zijn ‘van staatkundige eerbewijzing van de zijde van de Fransche 
regering’. 165 De Republiek der Letteren was, zo blijkt hieruit, niet met de 
eeuwwisseling ten onder gegaan.  
Belangrijkst in dit verband is ten slotte dat Visconti de Laocoön en de Apollo 
Belvedere voortaan als tweederangs beelden beschouwde.166 Nadat het Britse 
parlement het hierboven genoemde Memorandum tot zich had genomen, besloot het 
zelf een commissie samen te stellen die onafhankelijk van de eerdere- door Elgin 
gestuurde- adviezen te werk moest gaan, ten einde tot een advies voor het Lagerhuis 
te komen.  
Het verslag hiervan, The Report from the Select Committee to the House of Commons, 
respecting the earl of Elgin’s collection of sculptured marbles, is een letterlijke 
weergave van de waardevermindering van de Apollo en de Laocoön, van de 
veranderende codificatie van cultuur. De commissie had hiertoe allerlei spilfiguren uit 
de culturele wereld geinterviewd; kunstenaars, leden van de Royal Academy, leden 
van de Society of Antiquarians, en van de Society of Dilletanti. Aan allen werd de 
volgende vraag- in uiteenlopende bewoordingen gesteld: ‘As compared with the 
Apollo Belvidere and Laocoon, in which class should you place the Theseus, the 
River God, (tegenwoordig geïdentificeerd als Dionysus, mh). Are they not more 
according to common, but beautiful nature, than the Apollo?’, werd gevraagd aan 
Richard Westmacott, een niet onbelangrijk beeldhouwer die verantwoordelijk was 
voor de inrichting van het British Museum. ‘Theseus has all the essence of style with 
all the truth of nature; the Apollo is more an ideal figure’, antwoordde Westmacott .167 
Zijn kwalificatie van Apollo komt overeen met die van Winckelmann. Westmacott 
echter, achtte ‘naturalisme’ hoger dan ‘idealisme’.  
 
Dit leidde er ook toe dat Rome haar positie als Europees Cultuurcentrum verloor. De 
ontwrichting als gevolg van de Napoleontische uittocht van cultuurgoederen kreeg nu 
met de devaluatie van haar topstukken de nekslag. Winckelmann heeft daar volkomen 
onbedoeld maar in beduidende zin toe bijgedragen. Het effect van zijn oeuvre was een 
algemeen erkende overheersende monopoliepositie van Griekenland in het Europese 
gedachtegoed, dat had geleid tot een neo-classicisme dat zijn oorsprong vond in 
Rome. Met de Britse aankoop van de Atheense sculptuur en het transport in 1816 van 
de Royal Academy naar het British Museum, waar de beelden sinds 1817 voor het 
publiek te zien waren in een tijdelijk onderkomen, gevolgd door de langzaam maar 
zekere ontsluiting van Griekenland in de Europese cultuurruimte, haar vrijheidsoorlog 
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en de beweging van het philhellenisme, verloor Rome langzaam haar exclusieve 
positie in de Europese cultuurruimte.168  
Canova, die Elgin op zijn terugreis uit Athene in Rome had ontmoet, en bij die 
gelegenheid ook delen van de sculptuur had bekeken, moet hebben voorvoeld dat de 
canon van de Europese cultuurgeschiedenis dramatische wijzigingen zou ondergaan, 
én dat daarin voor hem een cruciale rol was weggelegd . In die tijd was het nog maar 
zeer de vraag of ‘ zijn’ Vaticaanse collectie terug zou keren uit Parijs. Zoals in latere 
hoofdstukken aan de orde zal komen, moet dat voorgevoel Canova geïnspireerd 
hebben tot drastische wijzigingen in het Vaticaanse museum, die het na terugkomst 
van de beelden uit Parijs en hun devaluatie in datzelfde jaar, zou ondergaan.169  
 
Apollo en Laocoön bleven in de eerste decennia van de 19e eeuw, tót het ontstaan van 
een moderne canon, een ijkpunt in de beoordeling van al het nieuwe dat in de musea 
voor oudheden in de eerste decennia van de negentiende eeuw manifest werd. De 
waardering voor deze beelden veranderde voorgoed. Veel wat nieuw ontdekt werd en 
waarvan delen de westerse musea bereikten: eerst uit Griekenland, daarna uit de 
Oriënt, werd volgens steeds wisselende kwalificaties beter, mooier, verhevener, 
exotischer gevonden. Dit proces maakte deel uit van de totale verandering van de 
configuratie die Foucault de klassieke ‘épistème’ noemde en die zich voordeed vanaf 
het begin van de negentiende eeuw. Vanaf die tijd werden de dingen, die voorheen 
beoordeeld waren binnen de ruimte van de representatie, op zichzelf betrokken. Ze 
kregen een historische betekenis.170  
In dit proces was 1815 een sleuteljaar. In het najaar verscheen Reuvens’‘Collectanea’, 
dat hij aan alle betrokkenen bij zijn aanstelling tot gewoon hoogleraar in de Griekse 
en Latijnse Letterkunde in Harderwijk verstuurde.171 In januari 1816 hield Caspar zijn 
inaugurele rede: ‘De Literarum disciplina, animos ad studia severiora et ad vitam 
communem praeparante’. Zijn vorming had plaats gehad op de drempel van de 
moderniteit, terwijl zijn voorbeelden laatste representanten waren in de klassieke 
periode. In dat jaar was hij getuige van een radicale transformatie waarin hij zelf- óók 
met betrekking tot Apollo, Laocoön en de ‘Elgin marbles’- vanaf zijn eerste Leidse 
jaren een actieve rol in zou vervullen. 
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Hoofdstuk 2 Archeologen en estheten  
 
 
I Het Archaeologisch Kabinet van de Hogeschool in Leiden 
 
Reuvens’oponthoud in Harderwijk duurde niet lang. Het Athenaeum leidde een 
zieltogend bestaan nu het westen van het land, met Amsterdam als hoofdstad en Den 
Haag als hofstad van het koninkrijk, de positie van cultuurcentrum monopoliseerde. 
Reuvens had zijn volle werkweken besteed aan slechts enkele studenten, en had op 
die manier veel gelegenheid om te studeren en zich verder te oriënteren binnen de 
filologie. Zijn bibliotheek, onlosmakelijk verbonden met zijn levenswerk, begon 
gestalte te krijgen. Bij boekverkopingen in de buurt schafte hij aan wat in zijn brede 
interesse paste; historische reisbeschrijvingen, literatuur in Latijn en neo-Latijn en 
studies naar de ‘Staatkunde der Oude Wijsgeren’.172 Verder schafte hij zich een paard 
aan, bewoog zich onder collega’s en was de jongste hoogleraar in een kleine 
vergrijsde staf. Voor slechts drie van hen moest in 1818, toen het Harderwijkse 
Athenaeum werd opgeheven, een nieuwe positie gevonden worden.173  
 
Reuvens’ contacten met Van Lennep en Falck waren in december 1816 bestendigd 
door het correspondent lidmaatschap van het Koninklijk Nederlandsch Instituut in de 
Derde Klasse, voor ‘Oude en Oosterse Letterkunde, Oudheden en Geschiedenis der 
andere volken’.174 Deze klasse, waarvan de taakstellingen sinds de oprichting onder 
Lodewijk Napoleon in 1806 ongewijzigd waren, heeft sterk bijgedragen tot de 
institutionalisering van het Oriëntalisme. Met figuren als Abbé Barthélemy en zijn 
ontcijfering van Palmyreense geschriften en Sylvestre de Sacy met zijn vertaling van 
oud-Perzisch had de studie naar oosterse talen een stevige basis gekregen. Zij waren 
het die met nieuwe methoden in een vergelijkende filologie de weg vrij hadden 
gemaakt voor de ontcijfering van hiërogliefen- zoals in de komende decennia zou 
gebeuren.175  
Correspondent-leden konden zowel uit binnen- als buitenland afkomstig zijn. Reuvens 
werd geacht zijn wetenschappelijke publicaties via het instituut te verspreiden en was 
als toehoorder welkom bij de tweewekelijkse ‘gewone bijzondere vergaderingen’ van 
zijn klasse en bij de tweejaarlijkse ‘openbare vergadering’, waarvoor ook niet-leden 
werden uitgenodigd. Iedere laatste maandag van augustus was er de drukst bezochte 
‘Algemeene Vergadering’, waar alle vier de klassen bijeenkwamen.176 Een enkele 
keer zeilde Reuvens voor deze bijeenkomsten naar Amsterdam, maar echt actief werd 
hij pas in 1822, toen hij- inmiddels behorend tot de ‘meest uitmuntende geleerden’- 
tot mede-lid werd benoemd.  

                                                 
172 SA Noordwest-Veluwe, Notarieel Archief Nunspeet inv.nr. 5 akte 177, 17 dec. 1816 
173 Er waren zes hoogleraren. Over de beslommeringen van de Harderwijkse jaren heeft Brongers 
uitvoerig geschreven (2002), 65-67 en 74-75 
174 Het instituut was bedoeld als sateliet-instelling van Parijs, wat in haar naamgeving als ‘Institut 
d’Amsterdam’ bij de oprichting onder Lodewijk Napoleon in 1808 te zien was. Toen de leden hun 
voorkeur uitspraken voor het ‘Hollandsch Instituut’, werd dit door ministerie van binnenlandse zaken 
toegestaan. Direct in 1814 werd het voortbestaan verzekerd onder de nieuwe naam Nederlandsch 
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; en sinds januari 1816 voorzien van het 
adjectief 
175 Schnapp (1996), 298 
176 Anoniem, Inventaris van de archieven van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, 1808-1851, ca.1990, Noordhollands Archief, 11-13 



Over de plotselinge dood van zijn vader in de zomer van 1816, die onder nooit 
werkelijk opgehelderde omstandigheden in Brussel vermoord werd of zelfmoord 
pleegde, is in geen enkel archief een persoonlijke notitie te vinden.177 Of het moet de 
zeer indirecte verwijzing zijn in Reuvens’ emotionele brief aan Anton Reinard Falck, 
toen deze in 1824 het ministerie inruilde voor een ambassadepost in Londen: ‘Sedert 
mijne aanstelling in 1815, weet ik niet, dat eene tijding, buiten de huiselijke 
ongelukken, mij zoo ter neder heeft geslagen, als het berigt, welk de Hollandsche 
papieren mededelen, dat Uwe Excellentie het Ministerie van het Hooger Onderwijs 
verlaat om op een ander en ruimer veld Uw Lande diensten te bewijzen.’178  
 
Op 10 juni 1818 had Falck koningWillem I erop attent gemaakt dat Reuvens een 
bijzondere belangstelling voor archeologie had. En dat hem een positie in Leiden 
gegeven kon worden, waar de middelen voor dat vak wat nog aan geen andere 
universiteit gegeven werd, beschikbaar waren.179 De’middelen’ bestonden uit de 17e 
eeuwse verzameling klassieke sculptuur die Gerard van Papenbroeck in 1744 aan de 
Leidse hogeschool had nagelaten, aangevuld met enkele gipsen kopieën van 
sculptuur, een nader te bepalen te gebruiken numismata en een bruikbare 
boekverzameling van bescheiden omvang. Naar de nalatenschap van Van 
Papenbroeck was reeds lange tijd niet omgezien; de beelden stonden groen bemost in 
de oranjerie van de Hortus Botanicus opgesteld. Er was zelfs al zo lang geen 
bekendheid aan gegeven dat ze onopgemerkt waren gebleven bij de samenstelling van 
de afdeling oudheden voor het Koninklijk Museum, dat onder directoraat van 
Apostool en volgens decreet van Lodewijk Napoleon in 1808 in Amsterdam werd 
geopend.180  
Op 13 juni, drie dagen na Falcks advies, op de dag dat het Athenaeum in Harderwijk 
gesloten werd, ondertekende Willem I het Koninklijk Besluit van Reuvens’ 
aanstelling als buitengewoon hoogleraar ‘theoretische philosophie en letteren, in het 
bijzonder de archeologie in Leiden’(fig.1).181 De haast waarmee de procedure werd 
voltrokken is niet alleen illustratief voor het hoge tempo waarin het jonge Koninkrijk 
vorm kreeg maar ook voor de machtige positie van Falck. 
Reuvens wíst dat hij deze benoeming aan hem te danken had. De hierboven 
aangehaalde brief bij Falcks vertrek vervolgde hij met: ‘Uwe excellentie zal deze 
ongevijnsde en ongedwongene ontboezeming van een opregt hart niet ten kwade 
duiden: aan Uwer  Excell.gunstig oordeel ben ik grootendeels verpligt wat ik in het 
wetenschappelijke ben, dat is, de schoone gelegenheid, waarin ik sta, om ten beste der 
wetenschappen te arbeiden.  Nooit zal ik die verpligting vergeten, zoo dikwijls ik het 
Museum van Oudheden te Leyden aanschouw, zoo menigmaal herdenk ik, met 
dankbaarheid, dat de goede gunsten van Zijne Majesteit hoogst waarschijnlijk geene 
gelegenheid zouden gevonden hebben om zich tot het vak van Archaeologie 

                                                 
177 Vgl. Brongers (2002) 77 en Halbertsma (2003) 24 
178 NA, dossier Falck, brieven, Leiden 6 februari 1824, Reuvens aan Falck. In de kladversie, die zich in 
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25 november 1820 
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de letteren, en in het bijzonder de archeologie.  



uittebreiden, indien Uwe Excellentie het niet had durven wagen om met den jongen 
Harderwijkschen Professor in de Letterkunde de proef te bestaan.’  
 
Het getuigt van kennis en visie dat Falck, ongetwijfeld in samenspraak met Van 
Lennep, het in het belang van Nederland achtte om een leerstoel archeologie op te 
richten in combinatie met het beheer van de enige omvangrijke verzameling klassieke 
sculptuur die het land rijk was. Het paste zowel in de vernieuwing van het onderwijs 
als in het internationale politieke spel, waarin de jonge natiestaten zich profileerden 
als representanten van de beschaafde wereld, die musea bouwden ter verheffing van 
het volk en ten onderscheid van elkaar.  Het kader waarbinnen deze leerstoel en het 
museum ontwikkeld moest worden, onder bestuur van de Curatoren van de Leidse 
Hogeschool enerzijds en gesteund door het Ministerie anderzijds, versterkte de 
behoefte aan een jonge figuur die bewezen had zich niet door de minste of geringste 
tegenslag uit het lood te laten slaan. Het profiel van de Reuvens was geschikt: 
internationaal georiënteerd, hoogleraarservaring in eigen land, lid van vooraanstaand 
instituut, kennis van museale ontwikkelingen in het buitenland, en in staat om 
overeind te blijven in minder eenvoudige en solitaire aangelegenheden. Dit was 
gebleken tijdens zijn studietijd in Parijs, zijn reis naar Duitsland en verblijf in 
Harderwijk. Het ‘waagstuk’ van Falck bestond er vooral uit dat het een krediet 
benoeming was. Reuvens, 25 jaar oud, werd vier jaar na zijn rechtenstudie in Parijs, 
waar hij kennis had genomen van de beginselen van de archeologie, de 
verantwoordelijkheid voor de verdere wetenschappelijke en museale ontwikkeling 
van het vak in handen gegeven.182  
 
Ter voorbereiding op zijn nieuwe functie en voorafgaand aan de verhuizing naar 
Leiden bracht Reuvens zijn eigen penningkabinet op orde. Later zou hij aan Koning 
Willem I schrijven dat hij bij zijn aantreden ‘niet veel meer kende dan de 
penningkunde’- niet zonder overigens aan toe te voegen dat dit ‘ welke trouwens de 
algemeenen leidraad voor alle oudheden bevat’.183 In augustus en september bezocht 
hij verzamelingen oudheden in Nijmegen, Kleef en Xanten.184 Verder bracht hij veel 
tijd door met de voorbereiding van zijn oratie, de ‘Inwijdings Redevoering’, waarvoor 
hem gevraagd was het nieuwe vak toe te lichten- en tevens blijk te geven van de 
oudere traditie waarin het stond. Zijn aanstelling diende ertoe een impuls te geven tot 
herstel van het vak.185 Zodoende kon, geheel in de geest van de Restauratie, 
aannemelijk gemaakt worden dat de archeologie weliswaar nieuw was in het 
onderwijscurriculum, maar dat het in een langere traditie van wetenschapsbeoefening 
stond. De reden voor de discontinuïteit van het vak, door Reuvens omschreven als een 
‘kwijnend bestaan’ weet hij niet aan de Napoleontische overheersing als zodanig, 
maar aan het ‘ongelukkige tijdsgewricht van de vorige eeuw’.186  
 
 
II Reuvens en de historiografie van de archeologie 
 

                                                 
182 RUL, Reuvens aan Bunsen, 29 mei 1830 (afschrift van verzonden brief): ‘[…] J’ai du tacher de me 
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185 Reuvens (1818) in Heesakkers (2007), 150-151 
186 Ibid. 



Zijn Oratio de laudibus Archaeologiae, ‘Rede op de loffelijke verdiensten van de 
archeologie’, onlangs integraal in het Nederlands vertaald door Chris Heesakkers, was 
een pleidooi voor het nieuwe vakgebied. Een‘historische opsomming van de studie in 
de archeologie’, zo noemde Reuvens de toelichting op het nieuwe 
wetenschapsgebied.187 Hij beschouwde Italië, waar recentelijk de eerste opgravingen 
in Pompeï en Herculaneum hadden plaatsgevonden zonder twijfel als bakermat van de 
moderne archeologie, terwijl hij Frankrijk de oudste numismatische belangstelling en 
kennis toeschreef.188 De begripshistorische notities en museografische elementen 
geven blijk van pionierswerk in wetenschapsgeschiedenis en beslaan een aanzienlijk 
deel van de oratie. Reuvens liet  ‘[...] de nogal ruime, maar ingeburgerde benaming 
van de archeologia  terug gaan tot Sponius (Jacques Spon, 1647-1685)’, die in diens 
inleiding op Miscellanea eruditae antiquitatis  (Lyon 1685) onderscheid maakte tussen 
archeographie en archeologie. Hierbij moet opgemerkt worden dat bij Spon, geheel in 
de lijn van de humanistische traditie, de analyse en interpretatie van objecten en 
monumenten nooit het uitgangspunt van studie per se vormde, maar op een 
nadrukkelijk tweede plaats kwam na tekstanalyse.189 Reuvens liet het gebruik van de 
term vervolgens evolueren tot ‘archeologie’ bij de Fransman Louis-Aubin Millin 
(1759-1818), en natuurlijk onder anderen vooral bij Heyne (1729-1812) en Böttiger 
(1760-1835).190  
 
Millin, die in de zomer van 1818- kort na Reuvens’ aantreden- was overleden, was 
een typisch representant van de Republiek der Letteren, een ‘érudit’, zoals antiquairs 
in Frankrijk werden genoemd. Zijn Recueil des monuments pour servir à l’histoire 
générale et particulière de la France (1790) verscheen al vrij snel in Engelse 
vertaling. Hij werd herinnerd als de historicus die de archeologie populariteit had 
bezorgd onder de jeugd. Naast zijn aanstelling aan de ‘Écoles centrales’ in Parijs, 
waar hij geschriften en monumenten uit de oudheid en de Middeleeuwen doceerde, 
werd hij in 1794 conservator van het ‘Cabinet des médailles, pierres gravées et 
antiques de la Bibliothèque de Roi’. Tot het eind van zijn leven organiseerde hij daar 
wekelijks inspirerende bijeenkomsten over archeologie, voor studenten uit binnen- en 
buitenland, aan de hand van alle beschikbare literatuur.191 Gezien vanuit het 
perspectief van latere generaties was hij een studeerkamer-archeoloog, die weliswaar 
monumenten in kaart bracht, maar nooit een spade in de grond stak. Reuvens, die in 
zijn Parijse jaren (1811-1814) veel tijd besteedde aan zijn rechtenstudie, heeft zich 
naast verdere verdieping in de filologie bij Boissonade niet nader verdiept in de 
archeologie bij Millin. Boissonade had hem gemakkelijk kunnen introduceren, hij 
publiceerde immers in Millin’s ‘Magasin Encyclopédique’, en onderhield met hem 
een levendige correpondentie die zich in diverse Parijse archieven en bibliotheken laat 
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traceren.192 Opnieuw wordt hier bevestigd dat Reuvens’ archeologische belangstelling 
in de Parijse jaren met name door museumbezoek is aangewakkerd, en pas in 
Göttingen gevormd is.  
 
De invloedrijke filoloog en cosmopoliet Karl August Böttiger was een zeer goede 
vriend van Heyne én Millin. Met name door zijn veelvuldige correspondentie met 
laatstgenoemde en diens kring, kan hij gezien worden als een spil in de Duits-Franse 
‘Kulturtransfer’.193 Met Böttiger onderhield Reuvens persoonlijk contact, zo zeer 
zelfs dat hij samen met Louise Blussé tijdens hun huwelijksreis Duitsland in 
september 1822 een bezoek aan hem bracht in Dresden, waar hij hoofdinspecteur van 
het Museum der Antiken was. Ook de beroemde rechtstreeks uit Rome afkomstige 
gipsenverzameling van Anton Rafael Mengs, die in Rome in samenspraak met zijn 
huisgenoot Winckelmann tot stand was gekomen, viel onder zijn beheer. Bij deze 
gelegenheid ontving het jonge echtpaar Winckelmann’s letzte Lebenswoche van D. 
von Rosetti (Dresden, 1818), met een handgeschreven voorwoord van Böttiger. Bij de 
veiling van 1838 kwam het opnieuw in bezit van Louise Reuvens-Blussé.194   
 
Het proces van modernisering van wetenschap tussen eind 18e en begin 19e eeuw 
werd gekenmerkt werd door disciplinering, institutionalisering en professionalisering. 
De transformatie van de klassieke studies was hierin één van de meest spectaculaire, 
meest succesvolle en invloedrijke processen.195 De Leidse hogeschool, die als eerste 
onderwijsinstelling de Archeologie in het curriculum had opgenomen en er een 
buitengewoon hoogleraarschap aan verbond, is een voorbeeld van deze ontwikkeling. 
Reuvens was zich dit ter dege bewust. De jonge hoogleraar was de eerste die het 
Nederlandse aandeel in de Europese historiografie van de archeologie integreerde. In 
zijn inaugurele rede positioneerde hij Leiden als het epicentrum van de 
wetenschappelijke belangstelling voor studie naar klassieke oudheden in Nederland, 
terwijl hij met de keuze van de hierboven genoemde geleerden zijn persoonlijke 
ambitie in de traditie van humanistische oudheidkundigen plaatste.196 
De Leidse traditie voor wetenschappelijke belangstelling voor oudheden liet Reuvens 
beginnen met de uit Frankrijk afkomstige en in Leiden aangestelde Josephus Scaliger 
(1540-1609), die een unieke kennis van Grieks- Romeinse en oriëntaalse talen 
had.197 De eerste publicatie die over een oudheidkundig onderwerp in het 
Nederlands geschreven was, is van Franciscus van Oudendorp (1696-1761) 
hoogleraar Welsprekendheid en Historien 1740-1761. Zijn rede ‘Over het nut der 
antieke monumenten’, naar aanleiding van het in 1744 aan de Leidse Hogeschool 
nagelaten ‘Legatum Papenbroekianum’ verscheen in 1746 als Beschrijving van het 
legaat Papenbroeck.198 De kern van het Kabinet van Oudheden van de Hogeschool, 
dat voortaan onder Reuvens’ beheer viel, werd zodoende het meest vanzelfsprekende 
uitgangspunt voor verdere archeologische studie. Het herinnerde aan de 
voortvarendheid waarmee de studie der antieken in de 17e eeuw was ingezet, en 
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waarvan hem nu was opgedragen deze in ere te herstellen. De omvangrijke 
verzameling antieke sculptuur gaf zijn museum betekenis en glans, met name omdat 
het een verzameling betrof die samengesteld was vóór Winckelmann’s publicaties, 
zoals hij meermaals benadrukte in correspondentie met buitenlandse collega’s.199  
In de reisnotities van Reuvens’ Göttingse collega Karl Otfried Müller, is het Leidse 
Kabinet bij zijn bezoek in mei 1822 beschreven als ‘Museum Papenbroecianum 
Leyden’.200 Het korte tijdsbestek waarbinnen hun ontmoeting plaatshad, vindt zijn 
weerslag in Müllers aantekeningen.201 Ze moeten staand, lopend en in hoog tempo, 
tijdens een rondleiding van Reuvens geschreven zijn. Bijna alles is onleesbaar, maar 
de namen van de verzamelaar Rottiers, Oudendorp, en Meerman- de laatste moet voor 
zijn gast een bekende naam zijn geweest, zijn gemakkelijk in het schrift te 
herkennen.202 Later, in 1823, zou Reuvens de lezers van het tijdschrift Antiquiteiten 
oproepen om de hem onbekende bronnen die Oudendorp voor zijn Papenbroeck-
studie gehanteerd had voor enige tijd in bruikleen te geven voor onderzoek. Zonder 
twijfel stond het Reuvens voor ogen om het Nederlandse aandeel dichter bij Spon te 
brengen, die in 1685 als eerste het onderscheid tussen archeographie en archeologie 
had gemaakt.203  
 
In zijn beschrijving van de institutionalisering van het jonge vakgebied maakte 
Reuvens onderscheid tussen de historiografie van de archeologie en de implementatie 
van het vak in het hoger onderwijs. Johannes Meerman, in wiens voetsporen hij drie 
jaar eerder naar Göttingen was afgereisd, en wie hij later beschreef als initiator van de 
archeologie in het onderwijs noemde hij niet in zijn oratie.204 Zijn geliefde oudoom 
Van Swinden, zijn leidsmannen Van Lennep, en Falck evenmin.  
 
Ter voorbereiding van zijn oratie gebruikte Reuvens naast het referentiewerk van de 
Leipziger Daniel Beck (1757-1832) Grundriß der Archäologie uit 1816, ook Carl 
August Böttiger’s Andeutungen zu vierundzwanzig Vorträgen über die Archäologie 
(im Winter 1806).205 Via Böttiger nam hij zo alsnog kennis van Millin, wiens 
publicaties later een plaats kregen in de Bibliotheca Reuvensiana. De beide titels van 
Beck en Böttiger bevinden zich in de bibliotheek van het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden. Ze moeten zijn gekocht in de veiling van de uit meer dan 7000 titels 
bestaande Bibliotheca Reuvensiana van 1838, en zijn op die manier gered voor de 
wetenschap.206 Reuvens bleef dus, ook blijkens de vele verwijzingen hiernaar, op de 
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nummers van Reuvens’ bibliotheek: Beck 1351 en Böttiger 1352. Mogelijk is Böttiger niet ter veiling 



Duitse archeologie georiënteerd. In de kwantitatief-grafische analyse die Ayold 
Brongers van de Bibliotheca Reuvensiana maakte, is te zien dat hij in de jaren ’20 de 
aankoop van nieuwe Duitse uitgaven continueerde.207 Nu kunnen daar allerlei redenen 
van persoonlijke aard een rol in hebben gespeeld, maar er was in deze jaren binnen de 
ontwikkeling van de filologie nadrukkelijk wél sprake van een Predominio Tedesco, 
een Duitse dominantie in de Altertumswissenschaft.208  
Reuvens’ in het Leidse museum bewaarde boeken bieden een zeer intieme blik op zijn 
werkwijze. Hij bleef de werken als naslagwerk gebruiken voor de verschillende 
publicaties met historiografische kanttekeningen die hij met name in de eerste vijf jaar 
van zijn directoraat verzorgde (fig.2). Beide boeken voorzag hij van een 
handgeschreven index met paginanummering. Steeds maakte hij notities in de 
kantlijn, waarbij hij dan verwees naar andere bronnen, of aanvullingen schreef in 
blanco vellen die er tussengeschoten waren en die een ‘ a,b,c’ toevoeging kregen op 
de laatste voorafgaande pagina. De meeste toegevoegde gegevens zijn afkomstig uit 
literatuur tussen 1818 en 1823. Aantekeningen die hij elders had gemaakt, of 
kattebelletjes van anderen werden door hem ingeplakt, waardoor bij uitvouwen van 
een bladzijde soms de verdubbeling van de omvang wordt verkregen. Reuvens, die 
tijdens zijn vormende jaren vooral was opgeleid in de Grieks-Romeinse oudheid, 
gebruikte de naslagwerken het meest intensief voor de voor hem nieuw te ontdekken 
gebieden van wetenschap. Daar waar het gaat om kennis van Indiase, Aziatische, 
Egyptische en Etruskische objecten zijn de kantlijnen van Böttiger het dichtst 
beschreven. Beck is een referentiewerk dat veel aandacht besteedde aan 
Museographie. De eigenaardigheden die Reuvens aantrof in museale collecties tijdens 
zijn reizen naar Londen, Parijs, Antwerpen en vele steden in Duitsland verwerkte hij 
steeds in de toegevoegde pagina’s. Toen hij in 1819 langere tijd in Londen verbleef 
ontmoette hij zijn directe collega in het British Museum, de numismaat Taylor 
Combe. Ze wisselden van gedachten over collecties antieke sculptuur in Engeland. 
Combe gaf hem daarop een mooi handgeschreven lijstje van verzamelingen dat in 
Beck, in het hoofdstuk over Museographie bewaard is gebleven (fig.3).209 Combe en 
Reuvens hebben sedertdien contact onderhouden. Taylor Combe, de eerste 
conservator oudheden in het British Museum, overleed in 1825.  
 
In 1829 ontving Reuvens een brief van Christian Bunsen, destijds de eerste secretaris 
van het Instituto di Corrispondenza, wat de voorloper was van het Duits 
Archeologisch Instituut in Rome. Bunsen, die in 1815 colleges had gevolgd in 
Leiden- en waarschijnlijk ook die over Romeinse antiquiteiten van Tydeman, schreef 
dat hij- al jaren geleden- van deze emeritus Reuvens’ naam had opgekregen. En nu 
was hij wederom op hem geattendeerd door Welcker, uit Bonn. Bunsen werkte aan 
een overzicht van verzamelingen van oudheden in Europa en vroeg hem om een en 
ander toe te zenden over de Nederlandse verzamelgeschiedenis. Verder was hij 
benieuwd naar de laatste ontdekkingen inzake ‘die merkwurdiche Spuren einer 
ungeheuern militarischen anlage der Römer in Holland’, omdat daarover in Italië nog 

                                                                                                                                            
aangeboden, alleen in Beck is een etiket met Bibliotheca Reuvensiana te zien- de benaming die er 
vanwege de veiling aan gegeven was. Vgl. Brongers (1996) 36 en 45 n. 26 
207 Brongers (1996) 43 fig. 4d 
208 Vgl. Irmscher (1986) 3 
209 Beck (1816), ingevoegd bij Museographie, p. 11, exemplaar in RMO, Leiden. Dat het hem 
overhandigd is, en niet verstuurd, is te zien aan Reuvens’ bijschrift in het Engels: ‘as communicated by 
Taylor Combe. Keeper of the Antiquities British Museum 1819’ 



niets bekend was.210 Bunsen had in de kranten gelezen over de opgraving in 
Arentsburg die Reuvens in 1827 was begonnen. Het antwoord hierop laat zich lezen 
als een stand van wetenschap in de Nederlandse archeologie. Reuvens’excuseerde 
zich voor de vertraging vanwege verblijf in Parijs en opgravingen in Arentsburg en 
schreef zijn brief met omhaal maar ook met de grootste toewijding en zorgvuldigheid. 
Reuvens stuurde bij deze brief al zijn publicaties naar Bunsens contacten Theodor 
Panofka in Parijs en Angelo Mai, bibliothecaris in het Vaticaan.211 Zodoende kwamen 
Reuvens’ publicaties ook in Rome terecht. Ook hier gebruikte hij het legaat 
Papenbroeck om de stichting van zijn Museum van Oudheden gewicht te geven, en 
het zodoende op één lijn te plaatsen met musea die elders in Europa tot stand waren 
gekomen.212 Reuvens nam zich vaak voor naar Rome af te reizen.213 Zijn lange brief 
aan Bunsen eindigde nog met een opgewekt ‘J’aurai peut-être l’avantage de vous voir 
cet été à Rome’.214 Voor het laatst nam hij zich dit voor in het voorjaar van 1835. Bij 
dit voornemen is het gebleven. 
 
 

                                                 
210 RUL, BPL 885, Rome, 10 juli 1829, C.C.J.Bunsen aan Reuvens (ontvangen zomer 1829 te Parijs, is 
met potlood bijgeschreven)  
211 Panofka (1800-1858) richtte met o.m. Eduard Gerhard het Hyperboreisch-Römische Gesellschaft 
op, dat de directe voorloper was van het in 1829 opgerichte Instituto di Correspondenza 
Archaeologica. Panofka verbleef tussen 1828 en 1834 veel in Parijs, als protégé van Duc de Blacas- en 
reisde van daaruit naar Napels en Rome. Angelo Mai (1782-1854) had vanaf 1819 een belangrijke 
positie in de Vaticaanse bibliotheek. 
212 RUL, BPL 885, Leiden, 29 mei 1830, Reuvens aan Bunsen 
213 Het was in die tijd niet meer zo vanzelfsprekend om naar Rome af te reizen. K.O. Müller, die zich 
de reis al in 1820 had voorgenomen, stelde zijn plannen steeds uit; ook omdat hij tezeer aan het 
familieleven hechtte. Uiteindelijk ging hij in 1839. Vgl. Fittschen (1998) 201  
214 RUL, BPL 885: Leiden, 29 mei 1830, Reuvens aan C.C.J. Bunsen 



III  Archeologie en Musea van oudheden 
 
In ‘The Discovery of the Past’ (1996),  de eerste comparatieve wetenschapshistorische 
studie naar de oorsprong van de archeologie, duidt Alain Schnapp de archeologie als 
een 19e eeuwse uitvinding, ofschoon het woord ‘archaiologia’, naast ‘antiquitates’ al 
meer dan tweeduizend jaar in gebruik is om de studie naar de materiële overblijfselen 
van het Westen te beschrijven en te begrijpen. Het toenemende gebruik van de term in 
de 19e eeuw viel volgens Schnapp samen met de verandering van de rol van de kennis 
van het verleden, en ook het doel waarmee die kennis werd vergaard. Als gevolg van 
nieuwe methoden in de geologie, met name die van de stratigrafie, werd duidelijk dat 
de natuurlijke geschiedenis niet los gezien kon worden van de geschiedenis van de 
mens. Dit bevestigde de notie dat de mensheid een aanzienlijk langere geschiedenis 
had dan welke volgens schriftelijke bronnen was overgeleverd. Daarnaast leidden 
fossiele vondsten van uitgestorven diersoorten tot de vraag of dit veroorzaakt was 
door natuurrampen, of dat er eerder sprake was van transformatieprocessen. Dit 
vraagstuk rond evolutie leidde in de jaren ’30 van de 19e eeuw tot heftige debatten in 
de academische wereld. Dat een dergelijke discussie door de meest vooraanstaande 
geleerden gevolgd werd blijkt uit Goethes verslag van het debat in Parijs in 1830, 
waarbij hij zelf -ook als natuurhistoricus en getuige zijn metamorfose ideeën die later 
in de antroposofische architectuur werden geïntegreerd- hartstochtelijk geloofde in 
transformatie; voor hem stond vast dat dieren de oudere broers van de mens zijn.215 
De kennis van het verleden omvatte nu een veelomvattender terrein dan waar 
filologen een antwoord op konden geven. Ook de laat 18e eeuwse, typologische 
ordening van artefacten zoals Winckelmann had beschreven in termen van cyclische 
evolutie voldeed niet meer in de groeiende overtuiging van een progressieve, lineaire 
geschiedschrijving. Transformatie, veranderlijkheid, kon immers uitsluitend 
onderzocht en geïnterpreteerd worden aan de hand van chronologie. De adaptatie van 
de stratigrafie- waarbij de bodem getrancheerd werd en laag voor laag onderzocht 
werd, maakte dit ten slotte wel mogelijk. Naast objecten en schriftelijke bronnen werd 
nu ook het landschap, de monumenten en artefacten van culturen die geen schriftelijke 
overlevering kenden, beschermd, blootgelegd en bestudeerd.  
 
In Reuvens’ omvangrijke nalatenschap komt de notie van transformatie of prehistorie 
niet voor. Mogelijk speelde zijn christelijke achtergrond hierin een rol.216 De kring 
rond het Instituto di Corrispondenza in Rome was protestant, met name toen Christian 
Carl Josias von Bunsen (1791-1860) en Eduard Gerhard (1795-1867) daar het 
directoraat voerden. Marchand spreekt zelfs van ‘Kulturprotestantismus’. In deze 
kringen zal het evolutiedenken niet zijn aangemoedigd.217 Aannemelijker is het dat 
Reuvens’ belangstelling veel meer werd gevoed door de vergelijkende 
taalwetenschappen – zoals de filologie zich ontwikkelde- en de invloedssfeer van de 
klassieke cultuur. Schriftloze culturen waren in zijn perceptie slachtoffer van noodlot 
                                                 
215 Schnapp (1996) 290 
216 Brongers zet uiteen dat Reuvens enkele anonieme pamfletten publiceerde aan zijn ‘Medechristenen’, 
en ‘Leden van de Hervormde Kerk’. Hij sprak hierin zijn zorg uit over mogelijke verdere scheuringen 
van de kerk, en over sektarische dwalingen. (2002), 121 
217 Over Bunsen: vgl. Krüger (2008) en Foerster en Becker (1991). Het is moeilijk na te gaan hoezeer 
dit protestantisme een rol speelde in de interpretaties van de klassieke oudheid. In Nederland (zoals in 
hoofdstuk 1 opgemerkt) was protestantisme verbonden met  neo-humanisme. Marchand merkt op dat 
het ‘seculiere protestantisme’ in Duitsland gedragen werd door Lutheranen. Katholieken namen 
nauwelijks deel aan dit circuit, enerzijds door sociale toevalligheden, anderzijds door expliciete 
uitsluiting 



of toeval, of waren hun bronnen ‘verloren’.218 Zijn belangstelling voor oudheden in 
eigen land, waaronder de Hunebedden brachten hem al in 1819 in Drenthe, waar hij in 
1833 terugkeerde voor intensief veldonderzoek, dat de basis vormde voor later pre-
historisch onderzoek. Toch kon Reuvens het zich eenvoudigweg niet voorstellen dat 
de oudheden die hij in Drenthe opgroef of bestudeerde omdat zij nog in het landschap 
te zien waren, pre-historisch waren. In zijn notities daarover zoekt hij naar historische 
referentie. ‘Denkelijk zijn de Drenthen, de Tencteren der ouden bij eene zeer 
natuurlijke verplaatsing der letter r. Trencten’.219  
Het revolutionaire werk van zijn tijdgenoot Christian Jürgensen Thomsen (1788-
1865), die in zijn zeer toegankelijke museum in Kopenhagen vanaf 1819 een 
chronologie aanbracht van de door hem vastgestelde driedeling in steen-brons-
ijzertijd, kon blijkens de inhoud van de Bibliotheca Reuvensiana en het ontbreken van 
correspondentie niet op Reuvens’ warme belangstelling rekenen.220 Baanbrekend was 
ook Thomsen’s samenstelling van natuurlijke vondsten en artefacten in één vitrine.221 
Het comparatieve aspect, eveneens vernieuwend voor die tijd, deelde hij met 
Reuvens. Onderscheid makend in ‘antiquiteiten’ en ‘kunst’ gaf Reuvens in zijn 
notities aan dat het voor antiquiteiten noodzakelijk was de voorwerpen met elkaar te 
vergelijken en dat het ‘eene geheele gerief’ was om ze lang te kunnen bestuderen.222 
Dat het hier om meer ging dan het gerief, maar om een vergelijkende museale 
presentatie moet gezien worden in het licht van de universele geschiedenis. In 
Reuvens’ ideale museum, dat in het vierde hoofdstuk aan de orde komt, wordt dit 
zichtbaar. Daar zal ook worden beschreven dat Conrad Leemans, die hem opvolgde in 
1835, bij het inrichten van zijn museum in 1838 en 1842 wél worstelde wel met 
chronologie. Thomsen’s werkzaamheden kunnen Reuvens niet zijn ontgaan. Vanaf 
1833 was Reuvens lid van het Koninklijke Genootschap voor Noordse Oudheidkunde 
in Kopenhagen. Zijn directe contact was Karl Christian Rafn, die met Reuvens 
correspondeerde over schrift- en sagenkunde, wat dichter lag bij Reuvens’ 
filologische vorming.223 Het moet hier wel om een weloverwogen afbakening van 
Reuvens’ onderzoeksgebied gaan.  
 
In de opgraving van het op de Peutinger Kaart vermelde Forum Hadriani op de 
buitenplaats Arentsburg, bracht Reuvens wél natuurlijke resten in verband met 
artefacten. Bij de vondst van een graf stelde Reuvens’collega hoogleraar anatomie 
Gerard Sandifort vast dat het een jonge vrouw van ongeveer twintig jaar moest zijn 
geweest. Zij was begraven met Romeinse sieraden op haar kleding, om haar hals en 
armen. De grond, waarvan Reuvens een profiel liet maken, werd nader bekeken door 
de natuurhistoricus Caspar Reinwardt. De multidisciplinaire benadering die Reuvens 
hierbij aan de dag legde was niet nieuw. Ook Aloys Hirt (1759-1837), de hoogleraar 
kunstarcheologie in Berlijn, betrok bij het onderzoek naar grafvondsten uit 
Brandenburg in 1801 zijn collega’s botanie en anatomie om uitsluitsel te geven over 

                                                 
218 Reuvens (1818) in Heesakkers (2007), 152. ‘Binnen dat omvangrijke terrein van de oudheid dat in 
de geschriften der antieken besloten ligt en erdoor wordt afgegrensd, liggen niettemin veel plekken 
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223 RUL, BPL 885, Rafn aan Reuvens, Kopenhagen, 25 januari 1835 



planten- en botresten. Ook hier ging het om de bepaling van geslacht en leeftijd.224 
Een kleine tien jaar na Thomsen in Kopenhagen, plaatste Reuvens het skelet, 
compleet met de haar omringende aarde, in zijn museum. In de traditie om 
lichtgewicht kopieën van vondsten internationaal aan het geleerden netwerk te 
versturen, liet Reuvens een beschilderde pleisterkopie van het skelet maken dat hij aan 
een aantal buitenlandse musea stuurde, waaronder het Musée d’Histoire Naturelle in 
Parijs.225  
 
Volgens Schnapp waren die wetenschappers die zich er nadrukkelijk op lieten 
voorstaan ‘archeoloog’ te zijn, erop uit een geheel nieuwe tak van onderzoek te laten 
ontstaan, die niet ondergeschikt was aan filologie, maar het gehele materiële deel van 
de menselijke geschiedenis zou omarmen. Leiden was formeel de eerste universiteit in 
Europa- Reuvens sprak in alle bescheidenheid over de eerste in het land- waar een 
academische graad in het nieuwe vakgebied behaald kon worden.226 Over Reuvens, 
de bekleder van de eerste leerstoel in de archeologie, verscheen in 1976 een eerste 
Nederlands-Engelstalige publicatie van Bronger waarvan het gezien de titel ‘1833. 
Reuvens in Drenthe’ toch begrijpelijk is dat deze aan het internationale gezichtsveld 
onttrokken bleef.227 Niet eerder dan in 2003 verscheen Halbertsma’s Engelstalige 
publicatie bij een buitenlandse uitgever met een groot distributienetwerk.228 Helaas 
wordt Reuvens in het overzicht van Schnapp niet genoemd.229 Hoe dan ook past 
Reuvens om twee redenen niet in de omschrijving van Schnapp’s ‘archeoloog’. De 
eerste betreft de methode, de tweede de afbakening van het vakgebied.  
 
Om met de methode te beginnen en terug te komen op Schnapp’s hierboven 
geciteerde visie op ‘de archeoloog’, vond Reuvens de archeologie in methodologisch 
opzicht geenszins ondergeschikt aan de filologie, maar beschouwde hij deze als een 
gelijkwaardige en onmisbare wetenschap. ‘Zonder de literatuur zou de kennis van de 
ruïnes geen waarde hebben, een ‘skelet’ zijn: ‘slap en bloedeloos’, zo stelde hij in zijn 
oratie. Hij beschouwde de literatuur als het fundament van de studie, maar niet – en 
dat was de archeoloog in hem- de sleutel van alle interpretatie.230 De invloed van 
Christian Gottlieb Heyne was onmiskenbaar aanwezig in de omschrijving van het 
vakgebied. Waar Heyne sprak van ‘Denkmäler’ en Louis-Aubin Millin over 
‘Monuments’, daar sprak Reuvens van ‘Monumenten uit het verleden’. Net als Heyne 
en Millin bedoelde hij hier zowel het materiële als het immateriële: ‘De ene soort 
noemt men terecht het product van de geest, te weten de geschriften der oude 
schrijvers die via de handschriften uit de diverse perioden tot ons zijn gekomen, de 
andere soort het werk der handen, de monumenten van de kunstvaardigheid die 
rechtstreeks van de makers stammen en tot op de huidige dag bewaard zijn gebleven 
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[…].231 Dit onderscheid verschilt niet wezenlijk van het tegenwoordige gebruikte 
‘materieel’ en ‘immaterieel’ erfgoed, waarbij onder het laatste ook rituelen en 
schriftelijke en mondelinge overgeleverde verhalen en tradities worden geschaard.232 
Bij gebrek aan historisch materiaal ging Reuvens een beduidende stap verder dan zijn 
collega-filologen. In dat geval kan het materiële monument tot uitsluitsel leiden: 
alleen al omdat zij een zuiverder ‘waarachtiger’ nalatenschap, is van het verleden. 
Schriftelijke bronnen zijn via zoveel mensenhanden tot ons gekomen, dat Reuvens ze 
feitelijk als secundaire, zij het hoegenaamd de belangrijkste, bronnen beschouwde.233 
Hij pleitte voor de bescherming van monumenten en stelde Reuvens in zijn oratie dat 
de archeologie ‘het verdient dat ook haar rijkdommen op de vermogenslijst komen’. 
Of hij dit nu bedoelde in intellectuele zin, bij wijze van canonisering, of in wettelijke 
zin, bij wijze van monumentenlijst: in dit opzicht was Reuvens werkelijk 
vernieuwend. Reeds in het begin van de jaren 1830 zou hij zich actief roeren ten 
aanzien van gebrek aan deugdelijk cultuurbeleid ten aanzien van de bedreigde 
monumenten op het eiland Java.234 In Frankrijk was aan monumenteninventarisatie al 
vroeg aandacht besteed door Comte de Caylus, gevolgd door Alexandre Lenoir in 
diens Musée des Monuments Français, en onder auspiciën van Legrand d’Aussy in 
situ. De laatste had het liefst een archeologische afdeling aan Lenoir’s museum 
toegevoegd, waarin een typologische ordening van monumenten gemaakt zou worden 
in de vorm van maquettes op ware grootte.235  
 
Ook in de door Schnapp gehanteerde afbakening (het gehele materiële deel van de 
menselijke geschiedenis ) past Reuvens als archeoloog niet. Reuvens, en dat zagen we 
al in de vergelijking met Thomsen, richtte zijn onderzoek, en zijn museumcollectie 
eveneens, expliciet niet op het materiële deel van de gehele menselijke geschiedenis. 
Zijn onderzoek was exclusief gericht op de materiële aspecten van de klassieke 
cultuur, zoals opgevat door Winckelmann in zijn Geschichte der Kunst des 
Alterthums, door enkelen uitgebreid met die van de wereld van het Oude Testament. 
Sinds het laatste kwart van de 18e eeuw was er eenvoudigweg sprake van 
‘Universalgeschichte’.236 Friedrich August Wolf noemde het ‘Alte 
Universalgeschichte oder allgemeine Geschichte der Völkerschaften des 
Alterthums’.237 Voor Winckelmann en Wolf was de cultuurgeschiedenis een cyclisch 
fenomeen, waarbij gesproken werd in termen van opkomst, bloei en verval en 
wederopbloei. Iedere cultuur die op de een of andere wijze gerelateerd kon worden 
aan het oude Griekenland- zowel als voorloper of als navolger en in ieder geval 
Oostwaarts- paste binnen het concept van de klassieke wereld. Hegel zou in dit 
verband spreken van een teleologische wereldbeschouwing, waarin verondersteld 
werd dat culturen elkaar geestelijk, in spirituele en intellectuele zin beïnvloedden.238 
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Zo was de Indiase cultuur ‘geraakt’ door de Griekse ten tijde van het Hellenisme.239 
Alle culturen die vervolgens door de Indiase cultuur beïnvloed waren- het 
boeddhistische Java bijvoorbeeld- konden daarna moeiteloos worden geïntegreerd in 
het concept van de klassieke cultuur. De eerste ‘archeologen’, deden dientengevolge 
alles, bijvoorbeeld ook de Egyptologie, en in Reuvens geval ook de Indologie erbij.240 
De voorkeur van studie werden meestal ingegeven door de beschikbaarheid van de al 
maar groeiende collecties. Karl Otfried Müller, die in Göttingen slechts twee 
verdwaalde Egyptische stukken in zijn verzameling had, baseerde zich louter op 
tekstuele bronnen om zodoende zijn recensies over publicaties ten aanzien van actuele 
vertalingen van hiërogliefen te schrijven.241 Met tomeloze energie bestudeerde 
Reuvens de Javaanse cultuur, Indiase mythologie, Punische inscripties en de sagen 
van de ‘Noordsche volkeren’. Hierbij was hij er net als zijn Duitse collega’s van 
overtuigd, dat archeologie en literatuurstudie ‘twee onscheidbare wetenschappen’ 
waren.242  
De universele geschiedbenadering laat zich vergelijken met contemporaine publicaties 
sinds 1800.243 Immanuel Wallerstein beschouwt deze geschiedbenadering als een 
wereldbeeld, een ‘Europees Universalisme’, dat sinds het humanisme met 
uiteenlopende motieven (in de 16e en 17e eeuw was dit Christendom en in de 19e 
eeuw was dit ‘beschaving’) gebruikt wordt ter legitimatie van westerse interventie. 
Wallerstein heeft het vooral over politieke interventie met economisch gewin. Toch 
kan hieronder ook culturele interventie in de vorm van expedities en opgravingen- 
met medeneming van de vondsten- geschaard worden.244 Reuvens’universum was 
volledig gedicteerd door de klassieke traditie. Reuvens, die op de hoogte was van 
Noord-Amerikaanse opgravingen en in 1828 een collectie Mexicaanse oudheden 
aangeboden kreeg voor zijn museum, sloot deze voor het museum van oudheden uit, 
aangezien ze zich niet verhielden tot de klassieke oudheid, en evenmin daardoor 
beïnvloed waren. In een brief aan de minister schreef hij hierover: ‘[...] dit […] vak 
behoort niet geplaatst te worden bij een Museum van Oudheden als welk zich tot de 
classieke oudheid, en die landen welke den Grieken en Rom. bekend zijn geweest 
(Indië), en op derzelven beschaving medegewerkt hebben’.245 De enorme toename 
van kennis zou hem daar na 1841 niet meer van hebben weerhouden. In de uit dat jaar 
daterende publicatie van J.L. Stephens: Incidents of Travel in Central America, 
Chiapas, and Yucatan werd de assimilatie tussen Hindu goden van Java en India en 
die van de Maya cultuur van Midden Amerika uiteengezet (fig.4).246 De publicatie 
van de catalogus Asiatische en Amerikaansche Monumenten van het Museum van 
Oudheden te Leyden, in 1842 gepubliceerd door Reuvens’ opvolger Conrad Leemans, 
moet zeker in het licht van die steeds groter wordende wereld worden gezien. 
Gaandeweg de 19e eeuw verschoof de betekenis van het concept ‘universele 
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geschiedenis’, toen alle hoge culturen, dat wil zeggen: bureaucratische culturen met 
een aanzienlijke schriftelijke nalatenschap, daarin geïntegreerd werden.  
 
In een lange brief aan de koning in 1826 definieerde Reuvens zijn vakgebied geheel in 
de stijl van zíjn tijd:247 
 
‘De Archeologie [...] bevat de studie der oude gedenkstukken van allerlei aard, en dus 
van overblijfselen van alle oude steden, of enkele gebouwen, van beelden en 
beeldende kunsten, van alle voorwerpen uit dagelijksche levens, [...] huisraad, 
krijgstuig kleeding enz. En dit niet alleen van Grieken en Romeinen, maar van alle 
volkeren, ook Oostersche en Noordsche welke in de geschiedenis voorkomen. 
Derzelve is dus de naauwkeurigere, fijnere, en vooral levendigere beoefening der 
geschiedenis, der aardrijkskunde, der godenleer, van elk volk, ja elke stad in het 
bijzonder; derzelve levert vooral , een ruim overzigt van de geschiedenis der 
algemeene beschaving, zowel ten opzichte van de veredeling des gevoels als van de 
uitbreiding van het vernunft [...]’.248 
 
In zijn vervolg lichtte Reuvens toe dat de archeologie haar invloed kon laten gelden 
op de beeldende kunsten, maar ook dat zij de bloei en roem van de samenleving mede 
zou bepalen: 
 
‘Indien dus in één opzicht de archeologie de medehelpster is van alle grondige 
geleerdheid, derzelve heeft tevens eenen onmisbare invloed zoowel op de beschaving 
der niet studerende standen, als op de bevordering en de verheffing der 
hedendaagsche Kunsten. De niet-studerenden (in ons land bijvoorbeeld de meest 
gegoede kooplieden) zoeken menigmalen hun ontspanning in afbeeldsels in 
voorwerpen der beste oude en nieuwe kunst: laat de klank  van studeren bij welke zij 
in de voorlezingen van genootschappen in huis gelijken omgang, onderrigting zoeken, 
hen ook hierin kunnen voorlichten dan zal ras […] een dadelijk nut herschapen 
worden’.249 Vrij naar Horatius had Reuvens het museum in zijn oratie al een 
fundamentele rol in de verspreiding van het vakgebied toegedicht: ‘Het is immers niet 
iedereen beschoren naar Corinthe te reizen, en musea in den vreemde te bezoeken, bij 
het zien waarvan de geest spontaan enthousiast wordt voor dit vak’.250  
 
De beschaving van de natie, de ontwikkeling van goede smaak, en het bereiken van 
een breed publiek door colleges in het Nederlands te geven: de maatschappelijke 
inbedding van klassieken-studies was een vorm van utilitarisme die paste in het 
contemporaine beeld van de wetenschap. Reuvens gebruikte zijn motto’s om ministers 
ervan te overtuigen financiering voor de uitbreiding van zijn collecties te waarborgen. 
En met succes, want vanaf 1821 kwam er een gestage stroom oudheden uit 
Griekenland, Italië, Noord Afrika en Indië het museum binnen.  
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Na Reuvens’ reis door Duitsland in de nazomer en vroege herfst van 1822, waar hij 
diverse universiteitsmusea bezocht, bij Welcker in Bonn en bij Böttiger in Dresden op 
bezoek ging en waar hij via Wolf en anderen de Berlijnse ontwikkelingen meekreeg 
werd zijn enthousiasme nog eens versterkt.251 In Berlijn was de Altertumswissenschaft 
een instrument in het neo-humanistische Bildungs-concept, de door Wilhelm von 
Humboldt geïnstitutionaliseerde culturele filosofie van de Pruisische staat.252 Reuvens 
opvattingen over het museum kunnen eveneens in dit licht worden gezien. Het 
onderwijs nam zo’n prominente plaats in zijn denken in, dat hij in 1833 toestemming 
kreeg om zijn colleges in het Nederlands te geven, teneinde een groter publiek, ook 
van kunstenaars te bereiken.253 
Dat het beschavingsideaal bijdroeg aan de democratisering van het onderwijs, neemt 
niet weg dat haar protagonisten drempels opwierpen. Von Humboldt stelde Gymnasia 
in, en bemoeilijkte de toegang tot de universiteit door de ‘Abitur’,  het bewijs van 
examen daarvan, verplicht te stellen als ingangseis. In een Memorie over de 
archeologie in 1824 sprak Reuvens nog van de ‘hoogere klassen der maatschappij’ op 
wie zijn vakgebied een beschavende en veredelende werking zou hebben.254 In ‘Down 
from Olympus’(1996) over de wetenschappelijke institutionalisering van de Griekse 
obsessie in Duitsland merkt Suzanne Marchand op dat Humboldt’s neo-humanisme in 
de praktijk bepaald niet egalitair was. Universitaire studie vereiste immers nog steeds 
bepaalde sociale en culturele vaardigheden die het voor de lagere klassen steeds 
moeilijker maakte om aan deel te nemen. Humboldt’s Bildungsprogramm was, zo 
stelt zij verder, exclusief toegesneden op mannen, die zich in sociale harmonie 
verbonden wisten, en die zich loyaal opstelden naar de staat. In Humboldts ideaal 
moest opleiding, en niet bezit of geboorte ten grondslag liggen aan verdiensten als 
vrijheid en burgerschap. Hij pleitte voor een mentale, spirituele emancipatie- niet voor 
een klasse emancipatie. Vrouwen speelden hierin geen onafhankelijke rol, maar dat 
neemt niet weg dat zij deelnamen aan onderwijs en onderzoek.255  
In Nederland was dat niet anders. Meisjes uit de gegoede burgerij gingen naar privé-
scholen waarin taalonderwijs het belangrijkste deel van het curriculum besloeg. 
Louise Reuvens- Blussé (1801-1896), met wie Caspar in juli 1822 was getrouwd, had 
haar jonge jaren op school in Ede doorgebracht, in Landhuis Kernhem, onder de 
bezielende leiding van de dichteres Anna Maria van Moens.256 Louise, die haar man 
bijna eenenzestig jaar overleefde, publiceerde nog enkele jaren voor haar dood onder 
pseudoniem Anagrapheus: ‘hertaler’. Zij beheerste Frans, Engels, Grieks, Hebreeuws 
en Latijn. Na hun huwelijksreis naar Duitsland begeleidde ze haar echtgenoot tijdens 
reizen naar het buitenland. Een aantal tekeningen van veldwerk in Arentsburg (fig.5) 
ook met vrolijk spelende Marie, Louis en Margot) zijn van haar hand, en uit 
verschillende bronnen is op te maken dat ze vriendschappelijke banden onderhield 
met studenten en collega’s die gastvrij werden ontvangen in hun huis aan de 
Breestraat. Desondanks lijkt voor Reuvens geleerdheid in wezen een zaak voor 
mannen, zoals te lezen is in het testament dat hij in 1824 opmaakte. Hierin verklaarde 
hij zijn bibliotheek na zijn dood bijeen te willen houden, ‘ten gebruike mijner vrouw 
                                                 
251 RMO, ARA 3 17.1.1/1, februari 1824, § 5: ‘De gevolgen, welke derzelver onderwijs op den staat 
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ook Brongers (2002), die uitvoerig verschillende episodes uit privéleven Reuvens-Blussé behandelt. 



en kinderen, vooral mannelijke, alsmede ten gebruike van geleerde vrienden, tegen 
quitantie’. In het testament, dat drie dagen voor de geboorte van zijn enige zoon en 
tweede kind werd opgemaakt, nam hij verder nog wat raadgevingen ten aanzien van 
de gebruik van de bibliotheek op ‘indien ik mannelijke kinderen in jonge leeftijd 
nalaat’.257   
 
Archeologie als museumstudie 
 
Waar Spon nog twijfelde of hij zou spreken van archeografie of archeologie, zou tot 
ver in de19e eeuw en misschien nog wel langer de archeologie nog wel het meest van 
toepassing zijn op de interpretaties die in het museum werden gegeven, bij het 
ordenen en rangschikken van collecties. Wat er in het veld gebeurde, bij opgravingen, 
was archeografisch van karakter. Het gebruik van de term ‘archeologie’ heeft zich 
kortweg op drie manieren ontwikkeld.  
De eerste betrof die van de splitsing in de filologie tussen onderzoekers die uitsluitend 
op teksten als bron vertrouwden en de diegenen die zich ook- en later zelfs 
uitsluitend- op materiële bronnen wilden beroepen. De laatsten noemden zich sinds de 
jaren 1810 en 1820 ‘archeoloog’, als zij zich bij voorkeur baseerden op objecten met 
inscripties, óf voelden zich meer thuis in de ‘kunstarcheologie’, als zij zich met 
stijlgeschiedenis bezighielden vanuit tekstuele bronnen. Kunstarcheologie vond altijd 
plaats in relatie tot een museum, en werd in Göttingen vanaf 1819 als nevenopdracht 
bij de leerstoel Klassische Philologie ondergebracht. Thomsens pre- en 
protohistorische archeologie vond eveneens plaats in het museum, in de rangschikking 
van zijn ensembles, van stukken die niet per se uit één site afkomstig waren.  
De tweede ontwikkeling was de vraag naar de oorsprong der mensheid, een kwestie 
die niet door filologen, maar in samenspraak met natuurwetenschappers en geologen 
moest worden opgelost, en om verregaande technische ontwikkeling vroeg. Deze 
wetenschappers wilden zich nadrukkelijk van de methoden, geografische afbakening 
en doelstellingen van de neo-humanistische filologen onderscheiden. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat deze ‘tak’ met het voortschrijdend inzicht door 
nieuwverworven technologisch onderzoek een natuurwetenschap is geworden. 
Archeologie is steeds meer een tekstloze wetenschap geworden, in die zin dat zij 
steeds minder schriftelijke, epigrafische bronnen als uitgangspunt van studie neemt, 
en heeft zich uiteindelijk van de kunstbeschouwing afgekeerd. Momenteel wordt 
archeologie op veel universiteiten als bèta studie gekwalificeerd.  
De derde ontwikkeling is van historiografische aard. Latere generaties archeologen en 
historici zijn filologen met terugwerkende kracht archeologen gaan noemen. Figuren 
als Zoëga en Böttiger, strikt genomen filologen of oudheidkundigen, werden vaak 
‘archeoloog’ genoemd, wat niet vreemd is gezien de invloed die ze op het vakgebied 
hebben uitgeoefend. Schnapps omschrijving van ‘archeologen’ gaat dus eerder over 
de beoefenaars van de ‘prehistorie’ in de tweede helft van de 19e eeuw. Duitse 
historici spreken over de eerste decennia van de 19e eeuw als de ‘philologische fase 
van de archeologie’.258  
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De baaierd van benamingen binnen de filologie in Duitsland, ‘Klassische 
Altertumswissenschaft’,’Sach-‘, ’Realien-‘, of ‘historische’ Philologie en 
‘Kunstarchäologie’ tegenover ‘Wortphilologische Schule’ of ‘Textkritische 
Philologie’ was een gevolg van het grote aantal hogescholen waar de Altertumskunde 
met succes aan de middenklasse werd gedoceerd. Vanaf 1830 drong de eerste 
generatie gymnasiasten van Von Humboldt’s Bildungsprogramm door in de hogere 
ambtenarij en het onderwijs.259 Bekenden van Reuvens, zoals Karl August Böttiger in 
Dresden, Friedrich Gottlieb Welcker in Bonn en Karl Otfried Müller in Göttingen, 
hadden vergelijkbare werkzaamheden als Reuvens en noemden zichzelf ook 
archeoloog. Aloys Hirt (1759-1837), werd door Müller ‘einen der vorzüglichsten 
Archäologen unter den Lebenden’ genoemd, terwijl Hirts leerstoel- aan de in 1810 
opgerichte Berlijnse Universiteit de opdracht had ‘Theorie und Geschichte der 
Zeichnende ‘Künste’ te onderzoeken, en daarbij vanuit zijn voorliefde voor 
architectuur een belangrijk aandeel had in de scholingstraditie voor bouwkunst in de 
hoofdstad.260 Gezien Müller’s eigen leeropdracht,  de Kunstarchäologie, is het 
begrijpelijk dat hij de oude Hirt als zijn meerdere erkend. Welcker, die verbonden was 
aan de leerstoel Philologie und Altertummswissenschaft liet zich erop voorstaan 
‘Professor für Archäologie und Philologie’ te zijn, waarmee hij zijn eigen leerstoel ‘à 
la Carte’ samenstelde: een leerstoel die statutair in Bonn niet eens bestond.261 Müller, 
Welcker en Böttiger representeerden in wezen de hierboven omschreven 
Kunstarcheologie en kunnen gezien worden als representanten van het neo-
humanisme. Hun academische voorgangers waren Winckelmann en Visconti. Geen 
van allen hield zich bezig met het transformatievraagstuk of met de prehistorie bezig. 
De niet eenduidige naamgeving en de eerzucht om de primeur (vooral achteraf) is 
exemplarisch voor de overgangsfase waarin een splitsing van leeropdrachten ertoe 
leidde dat de archeologie zeer langzaam maar zeker een autonoom vakgebied werd.262 
Kenmerkend voor deze overgangsfase is dat de meeste van de hierboven genoemde 
figuren werden opgevolgd door twee personen, waar bij de één zich met de taal 
bezighield, en de ander een stroming vertegenwoordigde die zich op het object ging 
richten. Nog vaker gebeurde het dat zij pas decennia later, in het laatste derde deel van 
de 19e eeuw werden opgevolgd. Alain Schnapp heeft zich voor de Duitse 
ontwikkelingen vooral geconcentreerd op de Duitse ‘satellietstaat’: de Instituto di 
Corrispondenza in Palazzo Caffarelli op het Romeinse Capitool, waar alle hierboven 
genoemde figuren een of meermaals te gast waren. Hierbij schrijft hij de grootste 
invloed toe aan Eduard Gerhard (1795-1867). Opmerkelijk dat de kwaliteiten die hij 
Gerhard toeschrijft- met name zijn vermogen om een doorbraak in de impasse tussen 
de tekstfilologen en de object-filologen te creëren, -zijn gelardeerd met citaten uit 
1850 die identiek zijn aan Reuvens’ opvattingen zoals die ze dertig jaar daarvoor in 
zijn oratie formuleerde.263 Opmerkelijk is ook dat Schnapp grotendeels voorbij gaat 
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aan de complexiteit van de ontwikkelingen in de voorafgaande decennia in Duitsland 
zelf- maar ook aan de vele initiatieven en discussies waarmee de ontwikkeling van de 
archeologie als wetenschap gepaard ging. Pas in 1865 of 1873 in Bonn, als eerste 
universiteit in Pruisen, de buitengewone leerstoel voor archeologie door een gewoon 
hoogleraarschap vervangen.264 ‘Archäologie’ in Duitsland bleef trouw aan haar 
philologische wortels: de benaming bleef in gebruik voor wetenschappelijk onderzoek 
naar historische culturen. De studie naar prehistorie werd voortaan ‘Urgeschichte’ of 
‘Frühgeschichte’ genoemd.265 
 
Engeland  
 
De Britse universiteiten plaatsten net als in Duitsland de ‘archeologie’ ook pas in de 
‘70er jaren van de 19e eeuw, met Cambridge als eerste, op het curriculum. De 
voorgeschiedenis was hier een andere. Het ‘antiquarianism’ in Engeland was een 
hobby van adel en militaire ingenieurs. Vaak waren betrokkenen lid van de Royal 
Society of Antiquaries, waar de archeologie halverwege de 19e eeuw onder die naam 
geïnstitutionaliseerd werd.266 Opgravingen namen een enorme vlucht tijdens de 
Napoleontische oorlogen, toen aan hoge officieren een reisverbod was opgelegd. In 
plaats van een Grand Tour naar Italië te maken concentreerden ze zich in de decennia 
rond de eeuwwisseling op oudheden in eigen land. Dit leidde tot een groot aantal 
publicaties van opgravingen van overwegend Bronstijdgraven en Middeleeuwse 
graven in de jaren 1810 en 1820. De puissant rijke Sir Richard Colt Hoare (1758-
1838) bracht met een indrukwekkend aantal manschappen alsof het militaire 
seizoenscampagne betrof, de regio Wiltshire in kaart, waarbij hij zo’n vierhonderd 
bronstijdgraven liet openen. De wens het landschap niet aan te tasten- en de 
veronderstelling dat de meeste vondsten in het midden zouden liggen, leidde tot 
opgravingen die middels een verzonken schacht plaatsvonden. Menselijke resten 
werden bij dergelijke opgravingen tot 1843 buiten beschouwing gelaten, alleen de 
objecten waren onderwerp van studie.267 Halverwege de 19e eeuw verschenen 
omvangrijke alinea’s in de notulen die gewijd waren aan object-onderzoek en 
opgravingscampagnes. Deze waren tijdens de bijeenkomsten voorgelezen aan de 
leden. Vondsten gingen daarbij in besloten kring van hand tot hand. Voorlopig waren 
die campagnes verbonden aan personen, meestens leden van de Royal Society, die 
zodoende de meest gespecialiseerde kennis hadden en een rijke collectie 
opbouwden.268 
 
Het British Museum, dat een overwegend natuurhistorische collectie had, verwierf in 
1772 de eerste collectie oudheden. Het betrof de verzameling van de Britse gezant te 
Napels, Sir William Hamilton. Tegenwoordig wordt deze vrijwel uitsluitend gekend 
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als de fabuleuze vazencollectie. Toch bevatte de verzameling ook sculptuur.269 En 
vergeten zijn inmiddels de talloze brokstukken vulkaansteen van de Vesuvius die hij 
verzamelde tijdens de vele voettochten naar de kraterrand, die hij beklom zodra hij 
vanuit zijn Napolitaanse studeerkamer rook ontwaarde. Hij was een kleurrijke figuur 
wiens rijke en beschaduwde leven door Susan Sontag in romanvorm beschreven is in 
The Volcano Lover (1996). Zijn hartstochtelijke belangstelling voor natuurhistorische 
fenomenen was net zo groot als die voor esthetische vondsten uit de klassieke 
oudheid. Daarmee kan zijn verzameling  worden gezien als prelude op de 
transformatie die het museum in de komende eeuw zou ondergaan van een 
natuurhistorisch museum naar een museum voor oudheden. De aankomst van de op 
Frankrijk veroverde Egyptische ‘stukken’ in 1802, waren al vanaf het moment van de 
Engelse victorie onderwerp geweest tijdens de vergaderingen van de Trustees.270 
Hierin werd besproken dat het Louvre, waarmee in dit verband het Musée Napoléon 
werd bedoeld, een uitdaging vormde voor een Brits equivalent. George Townley, 
wiens privécollectie Graeco-Romeinse sculptuur in Westminster op afspraak 
toegankelijk was, was sinds 1792 één van de Trustees van het British Museum. Samen 
met William Hamilton, de architect George Saunders en Taylor Combe- het latere 
hoofd van de antiekenafdeling, besprak hij de mogelijkheden voor een extensie van 
het oude Franse Mansion Montaguhouse, waarin de natuurhistorische collectie 
gehuisvest was. Het ging in 1802 dus in beginsel om de oprichting van het eerste 
museum voor Egyptische oudheden in Europa.271 Dankzij de openbaarmaking van het 
Townleyarchief, en de verwerving daarvan in het British Museum eind jaren ’90 van 
de afgelopen eeuw, zijn de eerste schetsen en notities beschikbaar geworden voor 
onderzoek (fig.6).272 Zo wordt duidelijk dat niet Saunders maar Townley in februari 
1803 een schets maakte voor een de New Gallery of New Building, zoals deze 
genoemd werd, met uitsluitend Egyptische stukken- en dat Saunders de vormgeving 
hiervan heeft overgenomen en voortgezet in zijn latere ontwerpen van 1803 (fig.7). 
Ook wordt, bij lezing van de dagboeken van Townley duidelijk dat het hoofddoel van 
de uitbreiding van het museum de ‘Alexandrijnse’oudheden betreft: een locatie die 
duidt op de plaats van waar de stukken op transport werden gezet en níet op die van 
herkomst: dan had Townley immers gesproken van ‘Egyptische Oudheden’, iets wat 
hij overigens wel deed in zijn schets.273 Verdere lezing werpt ook een nieuw licht op 
zijn invloed ten aanzien van de plaatsing van de pas na zijn dood verworven collectie. 
In februari schrijft Townley in zijn dagboek: 
 
‘The subcommittee of the Trustees met twice at my house- decided with Mr. Saunders 
the surveyor that various lesser sort of rooms, except one large one for the 
Alexandrian antiquities would suit best for a repository of the different sorts of 
antiquities, now posessed by the museum, or those that were ever likely to go there- 
and some alterations in Mr Saunders plans were directed be prepared for the next 
meeting of the subcommittee. I was agreed that the Alexandrian Rooms should have 
an upper gallery, round which were to be placed the Etrurian vases of Sir W. 
Hamilton and perhaps the bronzes [...]’274 
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Vanaf dat jaar werden de ‘Egyptian Antiquities’ nog maar in één zaal van de in totaal 
tien vertrekken genoemd- de grootste inderdaad- terwijl de invulling van alle andere 
ruimtes blanco was gehouden. Townley moet in deze kleine kring wel hebben laten 
weten dat ‘those that were ever likely to go there’- zijn eigen collectie betrof.275 Met 
de collectie oudheden van het British Museum had men op dat moment met de beste 
wil nog geen drie zalen kunnen vullen. Pas na de omstandige verwerving van 
Townley’s collectie na zijn dood in 1805, is de nieuwe vleugel de geschiedenis 
ingegaan als ‘Townley Gallery’. Zo ontsnapte het museum aan de benaming Museum 
of Trophies.276 De Townley Gallery werd in wezen de eerste museale vleugel die naar 
een vermogende particuliere verzamelaar werd genoemd. Tot die tijd was dit een 
fenomeen voorbehouden aan vorsten en pausen. De Townley Gallery werd op die 
manier het Britse antwoord op Musée Napoléon.277 De Townley Gallery, geopend in 
1808, was het eerste en nieuwgebouwde museum dat exclusief voor oudheden 
bestemd was in een onafhankelijke, civiele omgeving (fig.7). Zoals bekend was het 
eerste voorbeeld van een museum in een civiele omgeving het Conservatorenpaleis in 
Rome in 1471. De architect George Saunders, had kort daarvoor furore gemaakt met 
Kenwood House (Iveagh Beguest) vlak buiten Londen.278 De volmaakt neo-klassieke 
stijl van de Townley Gallery deed overigens niet onder voor de 17e eeuwse façades 
van Michelangelo die van het Capitool een architectonische eenheid maakte en ter 
uitbreiding van het museum het Palazzo Nuovo bouwde.  
Vanwege de museale functie zorgde Saunders voor een glazen dak, waardoor de 
collecties op de boven verdieping profiteerden van een prachtige lichtinval. Daarmee 
deed het deed recht aan de wens van William Hamilton die bij de genereuze verkoop 
van zijn vazencollectie had opgedragen ze in het beste licht ten toon te stellen.  
De inrichting van het museum volgde in beginsel de op Winckelmann gebaseerde 
iconologische traditie van Ennio Quirino Visconti, zoals deze in het Museo Pio 
Clementino gestalte had gekregen, en zoals die in het klein ook in Europese privé-
collecties gebruikelijk was geweest. Het was een inrichting gebaseerd op 
mythologische hiërarchie, waarbij de objecten werden samengesteld naar wat zij 
representeerden. Een aparte plaats was ingericht met de twaalf portretbustes van de 
Romeinse keizers, gebaseerd op Suetonius.279  
In 1803 overleed Hamilton. Na de voltooiing van de bouw was de inrichting in 
handen van een nieuwe generatie. Verantwoordelijk waren toen de conservator Taylor 
Combe en de oude beeldhouwer architect Joseph Nollekens, die opgevolgd werd door 
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de jonge beeldhouwer Richard Westmacott.280 De oude Vaticaanse traditie om 
beeldend kunstenaars in te zetten voor de opstelling van de sculptuurcollectie werd 
hier voortgezet. Michelangelo, Bernini, Canova en Thorvaldsen waren immers allen 
artist-curators. In Parijs werd in het Musée Napoléon door een koppel van een 
academicus en een kunstenaar, Ennio Quirino Visconti en Hubert Robert, een 
theatrale opstelling gerealiseerd.281 De Parijse thematische zalen, genoemd naar 
muzes en seizoenen, kregen hier, in Londen geen gevolg. De indeling van maart 1806, 
die het meest zorgvuldig in de plattegrond is ingetekend, laat zien dat er overwegend 
esthetisch gerangschikt was. De rode draad was voor wat betreft de Graeco-Romeinse 
beelden (ze bestonden grotendeels uit Romeinse kopieën) traditioneel, iconologisch 
en naar mythologische hiërarchie ingericht, maar niet consequent. Een kolossale buste 
van Minerva was het eerste beeld dat in de atrium-achtige entree te zien was, waarna 
een eerste ronde Pantheonzaal hoofdzakelijk aan Apollo- en Minervabeelden was 
gewijd, elegant en huiselijk gecombineerd met een bronzen candelaber en een enkele 
vaas. Precies zoals men gewend was van de collecties in Engelse Countryhouses, en 
precies zoals de in Nederland geboren Thomas Hope zou voorschrijven in zijn 
Household Furniture and Interior Decoration, dat in 1807 verscheen en een 
belangrijke smaakhervorming teweeg bracht.282 Het vervolg van de Townley Gallery 
werd gekenmerkt door een bescheiden schaal en een harmonieuze, neoclassicistische 
inrichting, niet anders dan in de rijkere interieurs van die tijd. De eerste grotere zaal 
was gewijd aan bustes van godenfiguren, met als uitzondering twee portretbustes van 
Homerus. In een daaropvolgende Pantheon-achtige ruimte waren dynamische beelden 
ten voeten uit opgesteld, bijvoorbeeld de Discuswerper (fig.8). Vervolgens weer een 
zaal met bustes, nu hoofdzakelijk van Romeinse keizers. Een enkele sater of 
dierfiguur vormde hier dan weer de uitzondering. Eén zaal was geheel aan de 
Egyptische oudheden gewijd, terwijl in de laatste zaal een enkele Egyptische 
sarcofaag werd omgeven door allerlei vrouwelijke sculptuur.  
De muren waren geschilderd in het daarbijbehorende kleurpalet dat sinds de 
opgravingen in Pompeii in de mode was: uitgesproken geel, ossenbloed rood en 
olijfgroen. Westmacott had hieraan nog enkele kleuren toegevoegd, pastels, die hij 
mengde in navolging van de kleurresten die behouden waren gebleven op de sculptuur 
van het Parthenonfries, en die ook gebruikt werden om de gipsafgietsels te kleuren op 
de plaatsen waar in het origineel nog resten aanwezig waren. Deze verfresten op de 
originele ‘Elgin Marbles’ waren tot de jaren ’30 van de twintigste eeuw, voordat het 
museumpersoneel de sculptuur in opdracht van de geldschieter Duveen eens grondig 
met spons en schuurmiddel onderhanden nam, te zien. De vroeg 19e eeuwse schok 
van de polychromie, van het feit dat de klassieke sculptuur ooit bontgekleurd was 
geweest, was vergelijkbaar met de discussie die rond de kleuring van de muren in de 
Townleygallery oplaaide. De kranten schreven dat de antieke sculptuur de geest tot 
reflectie moest dienen, en dat een gekleurde omgeving als deze meer geschikt was 
voor feesten en partijen.283 Toen de ‘Elgin Marbles’ in 1816 een onderkomen kregen 
in een tijdelijke aanbouw, werd de gehele collectie opnieuw ingericht. Zo ontstond het 
effect dat na het doorlopen van de Townleygallery, de Griekse originelen als 
apotheose werden ervaren. Dit werd versterkt door de atrium-achtige ruimte die 
voorafging aan de Temporary Elgin Room, en waarin de zogenoemde 
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‘Phigaleianmarbles’, die afkomstig waren van de tempel van Apollo in Bassae, 
Arcadië, en die een latere stijl binnen de Griekse kunst vertegenwoordigden, een 
schilderachtige inleiding vormde op de onovertroffen sculptuur die daarop volgde.284 
Dit gegeven werd geïntegreerd in de latere looprichtingen in het grote British Museum 
en kreeg ook in Reuvens’ museumschetsen gevolg.285  
In de deccennia die daarop volgden werd er tot 1857 gewerkt aan het Masterplan van 
Robert Smirke, dat tegen het einde van de jaren 1820 werd gepresenteerd (fig.9). De 
staf werd in die jaren gaandeweg verder verjongd. In een tijd dat er aan de 
universiteiten nauwelijks posten waren voor oudheidkundigen, en géén in de 
archeologie, waren de hoofden van de verschillende departementen van oudheden de 
meest vooraanstaande professionals van hun tijd.286 Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Reuvens, een jaar na zijn aanstelling in Leiden, voor de eerste maal na zijn 
Göttingse avontuur, voor langere tijd op reis ging naar Londen.  
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Reuvens in Londen 1819 
 
Reuvens nam, als één van de eerste archeologen van het continent, in Londen kennis 
van de ‘Elgin Marbles’en bestudeerde de inrichting en de presentatie in de Townley 
Gallery. Direct bestelde hij een aantal pleisterkopieën van Atheense stukken bij 
Richard Westmacott. De beeldhouwer beheerde ook het gipsatelier van het British 
Museum. Zodoende was het Cabinet van Oudheden- ‘omdat nu eenmaal niet iedereen 
beschoren was naar Korinthe  te reizen’- het eerste museum op het Europese continent 
dat de ‘overheerlijke stukken’ uit Athene, zoals Reuvens ze noemde, aan een breed 
publiek kon tonen (fig.10). Hij was zich ervan bewust dat de sculptuur, waarvan de 
aankoop door de Britse staat met zoveel rumoer omgeven was- en waar een sedertdien 
nooit meer geëvenaard parlementair debat was gehouden over esthetiek, over de 
kwaliteit van kunst, over persoonlijke voor- en afkeuren, over politieke beslissingen, 
over de superioriteit van de Griekse over de Romeinse sculptuur, over wat al niet- dat 
díe sculptuur de humanistische canon deed wankelen. Het zou, zoals hij met zijn 
tijdgenoten deelde, de archeologie een geheel nieuwe wending geven en 
Winckelmann als hij nu geleefd had, tot geheel andere inzichten over de Griekse 
beeldhouwkunst hebben gebracht.287 In een brief aan Collot d’Escury, een van de 
curatoren van de Leidse Hogeschool, is te lezen hoe inspirerend Reuvens zijn 
Londense verblijf vond.  
 
Het British Museum was in augustus en september gesloten voor algemeen publiek, 
maar dankzij voorspraak had hij de gelegenheid ‘om even als de kunstenaars alhier, 
ook gedurende de genoemde maanden deze schatten te komen bestudeeren; eene 
vergunning van welke ik dagelijks gebruik maak. Nu vind ik in dit Museum zoo veel 
meer dan ik verwacht had: behalve de verzameling der beelden van Townley en de 
vazen van Hamilton, behalven eene geheele zaal met uitmuntende Egyptische 
monumenten, vrucht der Engelsche overwinningen aldaar, behalve een menigte 
belangrijke opschriften als die van Rosette, en van Caap Sigeum de basreliefs van den 
tempel van Phigaleia, eerst in 1812 (in Arcadië) ontdekt, de basreliefs, hautreliefs, en 
geheele beelden van de gevels van het Parthenon te Athene; en afgietsels van menigte 
andere dergelijken; daarbij zijn deze stukken in mijn oog zoo geschikt om aan de 
geheele Archaeologie een ander aanzien te geven, dan dezelve tot nog toe had, 
vermits zij de eerste zekere overblijfselen zijn van den bloeyendsten tijd der 
Grieksche beeldhouwkunst, den tijd van Phidias; zij zijn zoo uitmuntend; en ik vind 
buitendien zulke goede gelegenheid om mij bekend te maken met eene andere, niet 
min belangrijke ontdekking, de alleroudste Aegenetische beelden, omtrent welker 
aard tot nog toe, buiten Italie, zeer weinig is bekend geworden; dat ik gemeend heb, 
dat een eenigzins verlengd verblijf alhier mij, en, zoo ik het zeggen mag, mijn vak 
niets dan nuttig konde wezen. Ik zoude zoo gaarne tot bevordering dier wetenschap in 
ons land mijn gering aandeel toe brengen. Daarenboven stel ik groot belang om de 
Hoogescholen van Oxford en Cambridge, en op het land eenige Druidische 
monumenten, in den smaak van onze Hunnebedden, te gaan zien; en nog eenige dagen 
terloops in Parijs door te brengen, vermits een gedeelte der schatten van het Parthenon 
aldaar tehuis behoort’.288 
Zich bewust van zijn taak om Nederland weer deel te laten nemen aan het Europese 
discours, publiceerde hij in 1823 in het gezaghebbende Classical Journal een artikel 
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over de uiteenlopende interpretaties van het tympaan van het Parthenon: ‘Disputatio 
de simulacris quibusdam tympanorum Parthenonis ad Taylorem Combium Museo 
Brittannici antiquitatibus praefectum’. Met dit artikel ( boven iedere pagina stond 
‘Prof. Reuvens on the Elgin Marbles’) positioneerde hij zich bovendien in het netwerk 
van filologen, waar hij in zijn vormende jaren mee kennis had gemaakt.289 Een groot 
deel betreft de uiteenlopende interpretaties die aan de verschillende onderdelen van de 
westgevel. Reuvens baseerde zich hierbij niet alleen op de sculptuur die hij wekenlang 
in het British Museum had bestudeerd, maar ook op de stukken van het fries die zich 
in het Louvre bevonden, en vooral op de 17e eeuwse tekeningen van Jacques Carrey, 
waarvan de originelen in Parijs waren. Die tekeningen waren een belangrijke reden 
voor de omweg via Parijs die Reuvens na zijn Londense maanden maakte. In een tabel 
(zie fig.11) die achter het tweede deel van zijn betoog was gedrukt, stond immers 
iedereen die er toe deed, de meest gezaghebbende als eerste: Visconti. Van Reuvens’ 
Duitse netwerk was Welcker uit Bonn opgenomen. Zonder hier iconologische 
interpretaties te willen vergelijken is het toch de vermelding waard dat enkele van 
Reuvens’ interpretaties – en daarin stond hij niet alleen-, zoals de figuren van Iris, 
Neptunus (Poseidon), Amphitrite op het westelijk pediment en Sol/Helios op het 
oostelijk pediment tot vandaag stand hebben gehouden.290 In de oude traditie van 
artikelen die bij wijze van brieven werden opgesteld, richtte hij zich, zoals in de titel 
te zien is, tot zijn collega in het British Museum, Taylor Combe. Een overdruk ervan 
stuurde hij naar gezaghebbende bibliotheken in Europa.291 Het Nederlandse publiek 
liet hij al in 1822 kennismaken met de sculpturen van het Parthenonfries in het 
tijdschrift Antiquiteiten. Reuvens betoonde zich vooral vernieuwend in de notie van 
zorg voor monumenten in binnen- en buitenland en in de juridische, 
eigendomsrechtelijke aspecten daarvan. Opvallend is Reuvens’ stellingname ten 
aanzien van de Britse aankoop van de ‘Elgin Marbles’.292 Hij deelde de lovende 
woorden van Canova, Visconti, en ook Quatremère de Quincy ten aanzien van de 
kwaliteit van de beelden. Met name die van Visconti waren doorslaggevend geweest 
voor de aankoop door de Britse staat. Reuvens vond dat deze wel wat ruim was in het 
‘uitdeelen zijner lofspraak’maar schatte toch in dat ze welgemeend waren, en niet 
zozeer ingegeven vanwege regeringsrelaties.293  
Over de aard van de verwerving was Reuvens vrij duidelijk; hij distantieerde zich van 
het Franse standpunt dat er – hoe kon het ook anders- geen goed woord voor had: ‘[...] 
Aldus spreken een Italiaan, en twee Franschen (want Visconti kan voor een Fransman 
doorgaan), gedeeltelijk natuurlijke naijveraars van alle verzamelingen van oudheden 
aan deze zijde der Alpen, gedeeltelijk landgenoten van hen, die aan de Engelse 
kunstminnaars niets dan speculatie-geest toeschrijven, die Lord Elgin een vandaal 
noemen, en op wier voorbeeld een beschaafde Böttiger, in 1806 deszelfs verrigtingen 
met den naam van kunsten-plundering heeft bestempeld’.294 In het vervolg van zijn 
inleiding, waarin hij minutieus alle hem bekende handelingen rond de verwerving 
beschreef, blijkt dat Reuvens culturele interventie volstrekt geoorloofd vond. Het 
belangrijkste motief hiervoor was dat de beschaafde wereld culturele monumenten uit 
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de handen van de barbaren moest zien te redden. Net als velen van zijn tijdgenoten 
beschouwde hij Moslims (Mohammedanen) als een gevaar voor de westerse, 
Europese, Philhelleense Christelijke cultuur. Hij nam dan ook een onverhuld 
standpunt in ten aanzien van de Turkse bezetter van Griekenland. Hij betoogde dat 
‘veel uit Griekenland naar Europa komt, omdat het westen de grootheid van het gemis 
voelt van de beeldhouwwerken en andere overblijfselen der oudheid, vooral nu de 
woestheid der beheerschers van dit laatste land, luttel prijs stelt op dergelijke 
schatten’.295 Meermaals kwam Reuvens terug op het iconoclastische karakter van de 
Ottomaanse cultuur, en op de voorliefde van deze bezetter om beelden tot cement te 
vermalen of oude architectuuronderdelen te vermetselen: ‘En daar wij nu toch aan dit 
onderwerp zijn, vergunne ons den lezer, dat wij eenige andere staaltjes van de 
verwoestingen, waaraan de tempel blootgesteld was, hier bijbrengen. Somstijds 
vermaakten zich de ruwe overwinnaars der Grieken met de beelden tot doelwit van 
een behendig geweerschot te stellen […]’, een sport waarvan Spon ook al getuige was 
geweest.296 Reuvens vond Elgins aankoop gerechtvaardigd, omdat het Parthenon zo 
beschadigd was, dat haar brokstukken zolang het Ottomaanse Rijk voortduurde, niet 
gerestaureerd maar eerder vernietigd zouden worden. Dat Reuvens zich verzette tegen 
de willekeurige sloop van gebouwen die nog wel overeind stonden en zich bezorgd 
toonde over schade die door oorlogshandelingen konden ontstaan, blijkt uit de 
waarschuwing die hij zijn lezers meegaf over de bedreigingen die Athene onder de 
Turkse bezetter nog te wachten stonden:  
 
‘En om eindelijk de maat vol te meten, moet men weten, dat nog heden, vlak naast het 
Parthenon, in het Erechtheum, het Turksche kruidmagazijn zich bevindt, alwaar eenen 
en anderen Königsmark en Morosini […], of welligt heden eenen Ypsilanti, en de 
uitvoering van het plan van Catharina de II afwacht, om den geheelen ondergang van 
alles wat op den Acropolis aan oudheden nog overeind staat, in eens te voltooijen.’297 
 
Door dat hij de tekeningen van Carrey goed bestudeerd had, wist hij dat het 
Venetiaans bombardement van 1687 al grote delen van het Parthenon had beschadigd. 
Volgens Reuvens had Elgin de reststukken van verdere ondergang gered. Daarna 
vervolgde hij zijn betoog als een supporter van Elgin, door de Lord in vergelijkend 
perspectief van Europese verzamelgeschiedenis te plaatsen. Immers: ‘ook 
beeldhouwwerk en losse beelden, zoo ver die uit de verwoestende handen, of uit de 
afgunstige binnenhuizen der Turken te redden waren […]’, zijn via de Levantse 
koophandel, of geleerde reizigers, in Europa terecht gekomen, ‘getuige alle, of een 
gedeelte, der marmers van Lord Pembroke en van Lady Pomfret, van Papenbroek en 
van Caylus’. Reuvens was hiermee een vroege vertegenwoordiger van het tot vandaag 
door de Britten gehuldigde standpunt dat de van het Parthenon afkomstige sculptuur 
in het beschaafde Londen beter af was dan in Athene.298 Het is in onderwerpen als 
deze, dat Reuvens’ juridische achtergrond behulpzaam was in het ontwikkelen van 
een oordeel. En het is precies de samenkomst van juridische en culturele kennis, die 
hem in deze tot bijzonder vernieuwende uitspraken doet komen. Hierbij blijft het niet 
bij een analyserende beschrijving, maar biedt met name de interpretatie aanleiding tot 
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inzichten die hem bruikbaar lijken. In de afweging van pro’s en contra’s van de 
omstreden aankoop, die hij nauwkeurig uiteenzet, licht hij toe dat de scherpe kritiek 
die Elgin te verduren kreeg typerend is voor het ‘Engelse systeem’. Volgens Reuvens- 
die hierin cultureel onderscheid in de behandeling van juridische zaken zag- werd dat 
gekenmerkt door een krachtige oppositie om monopolieposities in meningsvorming 
uit te sluiten. De kritiek van Byron legde Reuvens naast zich neer: ‘Byron is een 
dichter, en dan is alles geoorloofd, zolang het maar poezie is’. De kritiek van andere 
Engelsen- Clarke en Dodwell-  interpreteerde hij als jaloezie, en begreep dit ook wel: 
‘de beiden hadden in  deszelfde tijd gereist in Griekenland en niets mogen vervoeren, 
vanwege een embargo ten behoeven van de gezant […] dr. Clarke heeft van Eleusis 
een bovenstuk van een kolossaal Ceresbeeld weggevoerd, tot groot verdriet, en bijna 
onder vervloekingen, der inwoners, die hetzelve in bijgeloovige eere hielden..’. Dat de 
Franschen hevig op Lord Elgin schelden, (om een onaardig woord bij eene onaardige 
zaak te gebruiken), is natuurlijk, indien het waar is, dat zij zelve, en tevergeefs, naar 
het bezit van die schatten hebben getracht […] Ook hebben zij in der tijd even 
onbehoorlijk gehandeld met Sir W. Hamilton, den Engelschen gezant te Napels, wiens 
alom beroemde verzameling van zogenaamde Etrurische vazen eenen zeer 
voordeeligen invloed op de verbetering van de kunstsmaak in Engeland heeft 
gehad.299 Dit bijkomende voordeel paste in de beschavingsidealen van die tijd: 
verrijking van kunstcollecties kon het beschavingsniveau van een natie verheffen. 
Reuvens koos partij voor de Engelsen, maar dweepte niet met Elgin. Hij vond hem 
zelfs op punten overschat, aangezien er ook veel anderen waren die na succesvolle 
opgravingen hun vondsten hadden mee gebracht- belangrijke vondsten bovendien, die 
‘voor de geschiedenis van de kunst niet minder gewichtig zijn dan ‘de ontzettende 
uitgaven’ van Lord Elgin. Uit de Franse kranten van 1812 of 1813 herinnerde 
Reuvens zich: 
 
Quod non fecere Gothi, 
Hoc fecere Scoti300 
 
Waar Reuvens partij koos voor de Engelsen, onderstreepte hij dit nog eens door de 
Franse deugdzaamheid op dit punt te weerleggen:  
‘men herinnere zich het voorbeeld van den Abt de Fourmont, die zich niet schaamde 
te berigten, dat hij, in Griekenland, eenige der opschriften, door hem afgeschreven, 
heeft verbrijzeld, bedorven, en onder den grond begraven, ‘pour assurer a son pays la 
gloire exclusive de ses découvertes: eene bekentenis, die deszelfs verdediger, de Heer 
Raoul-Rochette, schoon de handelswijze afkeurende, echter als daadzaak gemeend 
heeft met nadere bewijzen te moeten staven’.301 
Reuvens voorzag de gevolgen van de Griekse natievorming. Zonder het recente 
begrip ‘nationaal erfgoed’ te gebruiken, raakt hij de ziel van een discussie die pas eind 
jaren 1870, toen Griekenland een Nationaal Museum oprichtte, voor het eerst werd 
gevoerd: 
 
‘Indien het den steller van dit berigt geoorloofd ware, over de waarde van Lord 
Elgin’s onderneming zijn oordeel te vellen, dan zoude hij kortelijk zeggen, dat de 
gebouwen te Athene zoo veel niet geleden zullen hebben als men zich verbeeldt, daar 
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andere reizigers zulks stellig tegenspreken; dat, wel is waar, de behandeling misschien 
voorzigtiger had kunnen zijn; doch dat de vervoerde stukken te London veiliger staan, 
dan te Athene, en in eene der hoofdsteden van de beschaafde wereld meer nut doen, 
dan in een ander land, dat Turkye heet, en aan het andere eind van Europa gelegen is.- 
Zoo schreef hij [Reuvens] in de jare 1820: men zal zien, of de Grieksche 
gebeurtenissen van 1821 deze oordeelvelling logenstraffen, of bevestigen.’  
 
Uit Reuvens’publicaties, het artikel in Antiquiteiten, de geleerdenversie in Latijn in de 
Classical Journal van Valpy, en uit een anders gestelde maar gelijksoortige 
verhandeling voor het Koninklijk Instituut spreekt dat Reuvens een groot geleerde 
was wiens vraagstellingen de  alledaagse wetenschap ontstegen.302 Daarnaast paste 
het in Reuvens’ multidisciplinaire (recht, archeologie, politiek) denken, dat hij in 
navolging van zijn Göttingse voorbeelden ook toepaste in het onderwijs. Zo 
beschouwde hij de archeologie-met de filologie en de historische bron in de hand- als 
vroegste bron van staatsvorming, en gaf dan ook college naar Heerens Ideeën über die 
Politik (1804).303  
 
Reuvens verbleef zeker vier maanden in Londen. Na een bezoek aan Oxford en 
Cambridge en waarschijnlijk ook Stonehenge is hij eind oktober of begin november 
naar Parijs vertrokken, waar hij de tekeningen van Carrey van het Parthenon heeft 
bestudeerd en nagetekend voor publicatie in Antiquiteiten (fig.12 ). Eind november, 
voordat bevroren rivieren de terugreis zouden belemmeren, moet hij terug zijn gegaan 
naar Nederland. Als hij al een dagboek bijhield, is dat helaas niet overgeleverd. Nu 
zijn vader gestorven was en Louise Blussé nog niet in zijn leven, is de kans om privé-
correspondentie uit die maanden te vinden vrij gering. We moeten het dus doen met 
luttele fragmenten, bewaard in zijn museum, de Leidse universiteitsbibliotheek, en 
met zijn publicaties in Antiquiteiten. Deze laatste zijn een Fundgrube voor kritische 
en op punten hilarische museografische behandelingen van contemporaine collecties 
in Europa. Waar mogelijk doorspekte Reuvens zijn verhandelingen met kritiek op de 
bekrompen geest van tijdgenoten die te weinig oog voor cultuur hebben, en werkt hij 
als een kroniekschrijver als hij geruchten van stadsgenoten over afwezige 
verzamelaars optekent, uit irritatie dat hij voor niets naar dat oord is afgereisd.  
 
Naast de verschillende publicaties die hij wijdde aan Lord Elgin en zijn Marbles, 
verscheen er in 1823 een beschrijving van de oudheden en collecties in Noord 
Duitsland (die hij samen met Louise had bekeken, tijdens de reis na hun huwelijk in 
1822). Daarin verwijst hij zo veelvuldig naar andere verzamelingen, dat op die manier 
toch nog een enkele Londense ervaring overgeleverd is. Resteert ons een enkele 
handtekening in een bezoekersboek- ofschoon die nog nauwelijks werden gebruikt. 
En twee brieven aan de Curatoren Collot d’Escury en Smallenburg, notities in 
‘Memoranda in adornado novo Museo’ (fig.13 ), waarin hij aantekeningen en schetsen 
over kleur, licht en wijze van presentatie in het British Museum, het huis van Thomas 
Hope, het Ashmolean in Oxford en de Trinity Library in Cambridge maakte. Ze 
dienden ertoe eerste gedachten te ontwikkelen over een onder architectuur te bouwen 
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museum in Leiden, en wel van vier kamers, ‘stel elk 20 v. L., 15 v.br.= 70 x 4 =280 
voet’. Het was een eerste gedachte over een thema dat nog in allerlei variaties 
uitgewerkt zou worden.304 
 
Reuvens logeerde al die tijd aan Strand 61, bij een industrieel, Mr. Weiss, die daar een 
indrukwekkende handel in chirurgische instrumenten aan huis had. Alle musea en 
collecties van ‘ancient marbles’ die Reuvens in Londen opgegeven had gekregen van 
zijn collega Taylor Combe waren van daaruit op loopafstand te bezoeken: van de 
Markies van Lansdowne in Shelburne House, van de Graaf van Buccleugh aan de 
Privy Gardens, en van Thomas Hope: Duchess Street House op St. Lavendish Square. 
Het huis van de architect John Soane stond niet op Combe’s lijstje. Het was er al wel, 
maar slechts af en toe te bezichtigen. Pas in 1825 werd het geopend voor bezoekers, 
en een gastenboek werd voor het eerst in 1830 bijgehouden. Dankzij de beschrijving 
in de Duitslandreis (herfst 1822) in Antiquiteiten, weten we dat Reuvens in 1819 of 
1821 bij Thomas Hope is geweest. De cosmopoliet, architect, beeldend kunstenaar en 
verzamelaar Thomas Hope (1769-1831) had zijn jongste jeugd in Haarlem 
doorgebracht in het door de familie gebouwde Welgelegen.305 De Schotse 
bankiersfamilie had in de onzekere jaren van de Bataafse revolutie haar vermogen 
veilig gesteld door naar Londen te verhuizen. De aanleiding van Reuvens beschrijving 
vormde de bezichtiging van de verzameling van de schatrijke bankier Bethmann in 
Frankfurt, die zijn buitenplaats enkele dagen en uren voor publiek had opengesteld. 
Reuvens was getroffen door de fraaie tuin, de collectie beroemde pleisterbeelden 
waarvoor een smaakvol tuinhuis was ontworpen, en een enkel antiek stuk, naar hij 
zich herinnerde een grote Griekse (Etruskische) vaas:  
 
‘Maar zoo veel goeden smaak in de schikking geloof ik niet, elders gezien te hebben. 
De meeste Engelsche bijzondere verzamelingen, en geheel Italië zijn mij, wel is waar, 
onbekend; eenige kamers van den heer T. Hope te Londen zijn wel in dezelfden geest, 
en zelfs veel prachtiger, maar ook veel meer overladen, en dus minder innemend.’306 
 
Het grootste deel van Hope’s sculptuur- en vazenverzameling bevond zich niet in 
Londen, maar in Deepdene, het buiten van de familie in Surrey. De vergelijking die 
Reuvens maakte met het smaakvolle interieur in Frankfurt is treffend, aangezien  het 
vooral om het interieur van neo-stijlen ging, en niet alleen om de authenticiteit van 
collecties. Hope, die alle tekeningen van zijn ontwerpen voor weinig geld te koop 
aanbood, en voor het eerst de term ‘interior decoration’ bezigde, had hiermee 
werkelijk voor ogen dat het de smaak van deambachtslieden, en tot slot van de hele 
bevolking zou verbeteren. Het huis, waarin zijn vrouw Louisa Beresford de hoofdrol 
speelde tijdens excentrieke ontvangsten, vormde een eigentijdse reflectie op de 
universaliteit van het wereldbeeld, en was een ontmoetingsplaats van de Beau Monde. 
Van Duchess House in Londen zijn verrassend weinig aquarellen overgebleven, zeker 
gezien het feit dat het door duizenden bezoekers gefrequenteerd werd. In de 
tentoonstelling Thomas Hope. Regency Designer, die in het voorjaar van 2008 in het 
Victoria & Albert Museum aan hem werd gewijd, was op basis van  alle beschikbare 
bronnen getracht het huis te reconstrueren. Zo werd een aantal kamers, in Egyptische, 
Indische en Griekse stijl ingericht met alle nog overgebleven prototypes van meubels 
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en kunstnijverheid die Hope had laten vervaardigen. Het ‘Lararium’ kon geheel 
gereconstrueerd worden, aangezien alle daarin geplaatste godenbeelden nog 
getraceerd waren in vele collecties. De mahoniehouten kabinetjes waarover Reuvens 
al enkele notities maakte in 1819, stonden opgesteld met kleine vazen (fig.14). Zij 
waren in vorm gebaseerd op een ‘columbarium’, een gestyleerde vormgeving van de 
gelijknamige begraafplaatsen buiten Rome.307 In het British Museum was deze 
opstelling overgenomen (fig.15). Reuvens was hier zo enthousiast over, dat hij een 
schetsje maakte voor zijn museumplannen (fig.16). In zijn eerste getekende 
museumplattegronden zien we deze terug (fig.17).308 Ian Jenkins schrijft dat Hope’s 
collectie zich van Townley, van Lansdowne onderscheidde door er een eigen visie aan 
toe te voegen.309 Dat Reuvens het prachtig vond, maar de voorkeur gaf aan het 
ingetogen interieur van Bethmann, moet wel zijn ingegeven door zijn calvinistische 
milieu. Voor alle museuminterieurs die hij bij zijn door het neo-humanisme gevormde 
collega’s aantrof geldt, net zoals de voorkeuren die hij ontwikkelde voor zijn eigen 
museum van oudheden, dat de objecten geen weelderige decoratie behoefden.  
 
Reuvens bewoog zich in Londen in academische kringen, met de daarbij behorende 
introducties die niet heel anders waren dan die Müller drie jaar na Reuvens beschreef 
in de brieven aan zijn ouders en geleerde mentoren in 1822. De reis van zijn collega 
uit Göttingen was vermoedelijk deels dezelfde, aangezien Reuvens hem nog een lijstje 
aanbevelingen mee had gegeven voor Engelse filologen. Ook hij ging, met een zelfde 
doel, net als Reuvens, ook nog door naar Parijs. Dat was blijkbaar op dat moment de 
geleerdenroute ter bestudering van de nieuwverworven Griekse sculptuur.310 Dat 
Müller, die bij Reuvens de pleisterkopieën van de ‘Elgin Marbles’ had gezien, deze 
sculptuur ook overweldigend en belangrijk vond, lijdt geen twijfel. Het portret (zie 
fig.18 ) van hem toont de jonge wetenschapper tegen de achtergrond van de gipsen die 
hij eveneens voor zijn collectie bestelde, en die in uitstekende conditie bewaard zijn 
gebleven in de door Heyne opgerichte universiteitscollectie. Over Reuvens’ bijdrage 
aan de Classical Journal schreef hij aan Böttiger, met dezelfde jaloerse toon die zijn 
latere uitlatingen over Reuvens’ publicaties kenmerkte: ‘Wie wenig bedeutend ist des 
wackern Reuvens Abhandlung, die er mich kürzlich schickte, ihnen gewiß auch.’ 
Böttiger kwam hier niet op terug.311 Müller, wiens glas vergeleken met het half volle 
van Reuvens, vaak half leeg was, ergerde zich aan Engeland zoals hij zich geërgerd 
had aan Nederland. Het enige werkelijk positieve wat hij opmerkte was dat de kleding 
aanmerkelijk beter was dan in Duitsland. Om zich te kunnen vertonen had hij het een 
en ander aangeschaft. Verder verlangde hij naar huis. Aan Heeren schreef hij: 
‘Eigentlich lebe ich auch jetzt schon mit meinen Gedanken mehr in Göttingen und 
Deutschland überhaupt, als in England. Der allgemeinen Character der Nation ist 
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meiner Geistesrichtung zu sehr zuwider, und meine hergebrachten Vorurtheile 
nehmen täglich zu.’312 
In tegenstelling tot Müller had Reuvens het in Londen geweldig naar zijn zin. Hij 
breidde zijn boekencollectie uit en legde contacten met boekverkopers, die getuige de 
rouwcorrespondentie na zijn dood in 1835 tot vriendschappen leidden die zijn korte 
leven lang zouden duren. In 1821 vertrok hij opnieuw naar Londen. Zozeer was hij 
gegrepen door nóg een collectie: die van het Museum van de Engelse Oost-Indische 
Maatschappij.313  
 
In Engeland was er, anders dan in Duitsland, geen sprake van een antiquarische 
impasse. Intern nauwelijks aangetast door de Franse Revolutie en de Napoleontische 
oorlogen kon Engeland als natie haar Verlichtingsidealen voortzetten. British 
Classicism, om de op het eiland toegespitste benaming hiervan te gebruiken, was al in 
de 17e eeuw dominant, en werd vooral zichtbaar in een op velerlei wijze 
geïnterpreteerde classicistische architectuur. Een van hogerhand strategisch ingezet 
bindmiddel als het neohumanisme was niet nodig. De oude relatie tussen de 
universiteiten van Cambridge en Oxford met de Anglicaanse kerk leidde zelfs tot een 
forse rem op filologische ontwikkelingen. Conservatisme vierde hoogtij als reactie op 
de continentale revoluties.314 Het neo-classicisme dat nergens buiten Rome zoveel 
succes had als in de hogere kringen in Engeland, werd in de eerste decennia van de 
19e eeuw geïntegreerd in het onderwijs, terwijl de vruchten van de in de vorige eeuw 
opgebouwde particuliere collecties oudheden in diezelfde jaren aan de ‘nation’ 
werden verkocht of gedoneerd en zodoende een publiek doel diende. Het op het 
continent, door de Napoleontische oorlogen, onderbroken patriottisme van de late 18e 
eeuw werd in Engeland- ook in de vorm van de eerder genoemde opgravingen in 
Wiltshire - gecontinueerd. De geschiedschrijving, mede ontstaan door eigen 
natuurhistorisch onderzoek en de inzichten rond transformatieprocessen werd gretig in 
wetenschappelijke vraagstellingen opgenomen, en voedde het vooruitgangsdenken 
waarmee het Britse koninkrijk zich in de eerste helft van de 19e eeuw tot een 
wereldmacht ontwikkelde. De culturele hegemonie werd zelfgenoegzaam bevestigd in 
de herleving van de belangstelling voor de eigen geschiedenis waarbij de 
belangstelling voor de Middeleeuwen aan populariteit en betekenis in de natie won. In 
de herleving van de gotische bouwkunst vanaf de dertiger jaren, weerspiegelde zich 
de glorietijd van de oudste Britse constitutionele tradities.  
Tegelijkertijd begon in Bloomsbury in Londen de bouw van het British Museum in 
een uitvergroting van de neoclassicistische bouwstijl van Smirke. Het museum zou 
ingericht worden volgens het concept van de ‘Chain of Art’.Hierbij zouden de 
galerieën met beeldhouwkunst de ontwikkeling van de beschaving in de oudheid 
behandelen. Bij de inrichting daarvan, vanaf 1835 (Reuvens’sterfjaar) kwam het 
alsnog tot een verschil in inzichten. Dit werd uitgekristalliseerd in de decennia die 
daarop volgden. Aan de ene kant stonden de conservatieve estheten, die vasthielden 
aan een vastomlijnd stelsel van neo-classicistische waarden, en aan de andere kant de 
archeologen, een ‘nieuw ras van professionele archeologen dat beïnvloed was door 
het Darwiniaanse evolutiedenken en radicale wetenschap’.315 Deze tegenstelling is 
vooreerst uitgewerkt in een voorbeeldige museologische studie van Ian Jenkins’ 
Archaeologists & Aesthetes (in the Sculpture Galleries of the British Museum 1800-
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1939).316 De problematiek laat zich goed vergelijken met de tegenstelling tussen de 
‘Sach’- en ‘Tekst’ filologen in Duitsland. Ze is ook herkenbaar in de totstandkoming 
van het concept voor het Alte Museum in Berlijn. Het Louvre was zo sterk geworteld 
in een paleiselijke traditie, dat er sinds Napoléon ondubbelzinnig sprake was van een 
kunstmuseum. De hierboven aangegeven discussie werd daar pas in de tweede helft 
van de eeuw binnen de academische en museale wereld gevoerd, waarbij Krzysztof 
Pomian onderscheid maakt tussen archeologische musea met respectievelijk een 
‘kunst’- en ‘techniek’museum.317 Uiteindelijk is ze ook herkenbaar in de verschillen 
in opvattingen tussen de filoloog-archeoloog Reuvens en de estheet David Giottino 
Humbert de Superville (1770-1849), die vanaf 1818 directeur-kunstenaar van de 
Tekenakademie ‘Ars Aemula Naturae’ was Humbert de Superville. Hij was tevens 
beheerder van de pleisterbeelden die zich in het zelfde pand als Reuvens oudheden 
bevonden.  
 
 
IV Een archeoloog en een estheet in Leiden 
 
Een vergelijking van de eerste musea van oudheden in Europa laat zien dat deze een 
reflectie vormden op de hierboven beschreven ontwikkelingen. In alle musea van 
oudheden- op Thomsens museum in Kopenhagen na - vormde universele geschiedenis 
de afbakening voor het verzamelgebied. In musea in Noordwest Europa kan op basis 
van de aanwezigheid van een afdeling met niet-Romeinse oudheidkundige vondsten 
uit eigen bodem worden opgemaakt of het classicisme plaats heeft gemaakt voor 
historisme en de ontwikkeling van specifiek nationale ‘individuele’ 
geschiedschrijving. Het belangrijkste gevolg van de geschiedfilosofie in musea vanaf 
de jaren 1820 was de ambitie voor een chronologische ordening.  
 
Berlijn  
 
De discussies rond de nieuwbouw van het ‘Museum am Lustgarten’  in Berlijn, dat 
voltooid werd in 1830, en waarvan Reuvens in 1822 de eerste bouwwerkzaamheden al 
heeft kunnen aanschouwen, weerspiegelen de hierboven beschreven ontwikkelingen 
(fig.19). Het museum, gebouwd door Karl Friedrich Schinkel, was de belichaming 
van het neo-humanisme, net zozeer als het Walhalla in Regensburg van Leo von 
Klenze de monumentalisering ervan was. Dat het classicisme na 1840 definitief 
plaatsmaakte voor het historisme, en de universele geschiedschrijving vervangen werd 
door individuele geschiedschrijving, is nergens meer expliciet herkenbaar dan in het 
feit dat Schinkels museum sedertdien- en dus al binnen tien jaar- het ‘Alte Museum’ 
heette. De plannen voor het Neue Museum, dat in 1855 werd geopend, dateren uit dat 
zelfde jaar. Het ‘Alte’ Museum, waarin naast de oudheden ook schilderkunst was 
ondergebracht, was het eerste openbare kunstmuseum van Duitsland. In de 
sculptuurafdeling was volgens de catalogus slechts één eigentijds beeld opgenomen: 
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een pleisterkopie van een buste van Napoleon Bonaparte, waarvan het origineel van 
Antoine Denis Chaudet in het Louvre staat. Het beeld was opgesteld in de zaal met 
Romeinse keizers en duidt wellicht op het feit dat Napoleon zich nadrukkelijk in hun 
voetsporen had geplaatst. 
 
Op zich is er niets merkwaardigs aan dat museale concepten al bij hun opening 
achterhaald zijn. Reuvens maakte bij gebrek aan een deugdelijk gebouw en in een niet 
aflatend vertrouwen op betere tijden, talloze schetsen. Iedere nieuwe verzameling, 
ieder nieuw verzamelgebied en ieder mogelijke nieuwe locatie vormde aanleiding tot 
verandering van de plattegrond.318 De periode tussen de eerste plannen en de eerste 
steen beslaat vaak meer dan een generatie. Daarnaast hangt de bouw van culturele 
instellingen samen met economische hoogconjunctuur. Plannenmakerij begint met de 
behoefte aan vernieuwing; nieuwbouw komt nooit zonder discussie tot stand. Vaak 
gaat het hierbij om fundamenteel nieuwe inzichten die bevochten worden. Dit was 
ook de situatie in het Alte Museum in Berlijn. De conceptfase hiervan kan 
geïnterpreteerd worden als een reflectie op de veranderende opvattingen in de 
kunstgeschiedenis van die tijd, van een cyclische naar een lineaire ontwikkeling.319 
Deze verandering liep parallel aan de ontwikkelingen in de filologie. In 1797 
ontvouwde Aloys Hirt, in aanwezigheid van koning Frederik Willem II van Pruisen, 
de eerste plannen voor een kunstmuseum, bij voorkeur in de kunstacademie.320 Hirt 
zag de kunstgeschiedenis als een cyclisch fenomeen. De bezoeker moest kennis 
kunnen nemen van de hogere bloei, het afnemen daarvan en verval en de 
wederopbloei van de kunsten. De kunstenaars in opleiding zouden door de 
schilderkunst en beeldhouwkunst worden geïnspireerd tot nieuw werk en dat zou de 
kwaliteit daarvan ten goede komen. In Hirts plannen vormde de sculptuurcollectie van 
de koninklijke verzamelingen uit Berlijn en Potsdam de basis voor de representatie 
van de oudheid. De ordening hiervan zou volgens de traditionele mythologische 
benadering van Winckelmann plaatsvinden, zoals Hirt veelvuldig had gezien in de 
jaren dat hij in Rome woonde. Hij had daar met grote regelmaat het Pio-Clementino 
museum bezocht, dat in de jaren 1770 geopend werd als eerste openbaar toegankelijke 
‘satellietmuseum’ van het Vaticaan en dat geheel gewijd was aan de collecties van de 
klassieke oudheid.321 Winckelmann, die hier samen met Mengs optrad als adviseur, 
bracht een mythologische ordening aan, gevolgd door een indeling van de bustes van 
Grieken, Romeinen en barbaarse (vreemde) volken. Deze ordening werd streng 
gevolgd maar kreeg wat lucht door de benaming van de zalen. Deze is daardoor 
misleidend, omdat hierin vaak werd verwezen naar één dominante voorstelling in een 
mozaïekvloer (zoals in de Gabinetto delle maschere) of naar de belangrijkste stukken 
in een zaal ( zoals naar de riviergoden in de Stanza dei Fiumi). Diersculpturen-die 
Winckelmann in hun schoonheid bijna gelijkwaardig achtte aan de naakten- kregen 
een eigen Sala of Stanza degli Animali, de grote noviteit in het museum, waarbij de 
ordening van Linnaeus het uitgangspunt was.322  
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Hirt had het liefst, net als in Rome was gedaan, de ordening naar de aard van de 
voorstelling gemaakt. Alleen dan zou er een onderscheid naar groei-bloei-verval-
wedergroei etc. te maken zijn, maar zo rijk was de koninklijke Pruisische verzameling 
niet. Hirt thematiseerde zijn museumplannen in 1798, en ordende als volgt:  
 
I oppergoden 
II lagere goden en genii 
III helden en athleten 
IV bustes 

-van Grieken 
-van Romeinen 
-van barbaarse volken323  

 
In het Musée Napoléon in Parijs werd deze 18e eeuwse wijze van opstellen onder 
leiding van Ennio Quirino Visconti tussen 1800 en 1814 niet werkelijk vernieuwd. 
Met de beste stukken binnen handbereik stelde hij net zoals in het Vaticaan 
thematische opstellingen samen die werd aangekondigd in de benaming van de zalen: 
‘Salle des Empereurs’, ‘Salle des Saisons’ (fig.20) , ‘Salle des Muses’, ‘Salle des 
Fleuves’. De decoraties die nieuw werden gemaakt (enkele oudere uit het paleis 
werden in tact gelaten) volgden in de Romeinse traditie - de fresco’s in de ‘Stanza 
della Segnatura’ van Julius II in het Vaticaan, de plafonds van de Villa Borghese, 
Villa Albani, Museo Pio Clementino - het thema van de zalen. De thema’s kwamen 
deels overeen met die in het Pio Clementino en de ordening werd er ook niet 
fundamenteel veranderd. Nog steeds werden de objecten naar de aard van hun 
voorkomen gerangschikt. In de beeldvorming over het museum werd de aandacht 
steeds gevestigd op het beeld van Laocoön. Voor Napoléon symboliseerde de 
confisquering van deze mythische stichtingsfiguur van Rome de transplantatie van 
Rome als cultuurcentrum naar Parijs, waardoor het beeld een historische betekenis 
kreeg.324 
Door de Napoleontische oorlogen en de politieke onzekerheid direct daarna, kwam 
het niet eerder dan 1822 tot een koninklijk besluit om in Berlijn een museum op te 
richten. Hirt’s visie was dus achterhaald, zowel in theorie als in praktijk. Samen met 
de architect Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) was hij lid van de commissie die de 
koning moest adviseren. Schinkel eiste hierbij een steeds grotere rol op, tot dat van 
Hirt weinig overbleef dan de eer de geestelijke vader van het project te zijn. Hirt was 
ook de ontwerper van de tekst die op de façade verscheen: Fridericus Guilelmus III 
studio antiquitatis omnigenae et artium liberalium museum constituit 
MDCCCXXVIII: Frederik Willem III heeft het museum in 1828 gesticht voor de 
studie van allerlei oudheden en de vrije kunsten. De inscriptie met het jaartal van 
Hirt’s zelf gekozen ontslag, kreeg veel kritiek. De Latijnse taal vond men ouderwets 
en bovendien was er ook nog wel iets op de stijl aan te merken. En met het woord 
‘studio’ was een verkeerde nadruk op het doel van het museum gelegd, aangezien het 
niet meer om studie alleen ging, maar ook om genot.325  
In najaar van 1822 jaar was Reuvens in Berlijn. Samen met Louise bracht hij een 
bezoek aan de Academie voor Beeldende Kunsten, en aan de oude filoloog Friedrich 
August Wolf. Over de aard van het bezoek is niets bekend en ook naar de rest van het 
programma is het gissen, aangezien het beloofde reisverslag van Dresden en Berlijn, 
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zoals aangekondigd in Antiquiteiten, er niet kwam.326 Schinkels schetsen voor het 
Berlijnse museum werden in 1825 in Europa verspreid. Het gebouw, waarvan de kern 
evenals in het Romeinse Museo Pio-Clementino bestond uit een nabootsing van het 
Pantheon, was niet meer alleen bestemd voor sculptuur en schilderkunst. Bij de 
inrichting was waar mogelijk onderscheid gemaakt in Griekse en in Romeinse 
beelden. Een traditionele opstelling, waarin ‘Graeco-Romeinse sculptuur’ als één 
collectie was opgesteld was sinds de tentoonstelling van de ‘Elgin Marbles’ in 
Londen- en de daarmee gepaard gaande devaluatie van Romeinse sculptuur- niet meer 
geoorloofd. Daarnaast won, parallel aan filologische ontwikkelingen, het 
oorspronkelijke van een cultuur, en daarmee de authenticiteit van een object aan 
belangstelling De Romeinen werden met terugwerkende kracht van kopieerzucht 
beticht. De jacht op authentieke Griekse oudheden was geopend. De competitieve 
wijze waarop Ludwig van Beieren in 1812 de sculptuur van de tempel van Zeus op 
het Griekse eiland Aegina wist te verwerven maakte dat het nieuwe koninklijke 
‘satelliet-museum’ in München, de Alte Glyptotek, internationaal meetelde.327  
 Caspar Reuvens, die dit museum wel noemde in zijn memories over museale 
ontwikkelingen in Europa, heeft nooit plannen ondernomen om naar München af te 
reizen en voerde zover bekend geen correspondentie met medewerkers van het Alte 
Museum. Zijn belangstelling voor Berlijn moet zijn ingegeven door de dynamiek die 
de Pruisische hoofdstad kenmerkte, het neo-humanistische klimaat in de academische 
wereld, de vernieuwingsdrang en de protestante signatuur van het geheel 
 
De Berlijnse topstukken werden opgesteld in het intieme en luisterrijke Pantheon 
(fig.21). In de sobere gepleisterde zalen op de eerste verdieping stonden 
pleisterbeelden tussen de originelen geplaatst. De benamingen volgden grotendeels de 
iconologische interpretaties van Ennio Quirino Visconti.328 De zalen waren 
geïnspireerd op de Townley Gallery, waar Schinkel in 1826 een bezoek aan had 
gebracht. Hij was zeer gecharmeerd van de kleine zalen in Londen en vond het effect 
van de spectaculaire daklichten zo harmonieus en rustgevend dat hij ze in Berlijn 
imiteerde (zie voor de daklichten in Londen fig.8 ).329 Op de begane grond van het 
museum (te bereiken vanaf de eerste verdieping, waar men na een hoge trap binnen 
kwam) was een antiquarium ingericht, met vazen, cameeën, en munten. Zodoende 
kreeg het publiek de mogelijkheid wetenschappelijke kennis op te doen aan de hand 
van deze objecten, waarbij in de catalogus formaten, plaats van productie en 
vindplaats waren aangegeven. Het hogere doel van het museum was nu gelegen in het 
beschavingsideaal, in de ‘Geistige Bildung der Nation durch Anschauung des 
Schönen’. Het museum was een plaats van inspiratie voor kunstenaars, 
wetenschappers en geïnteresseerden. De hoge trap werd boven afgesloten met een 
monumentale zuilenhal, die ook toegankelijk was als het museum gesloten was. Het 
was Schinkel’s idee geweest om in dit portaal schilderingen te laten vervaardigen 
waarop de wordingsgeschiedenis van het menselijk geslacht werd uitgebeeld, waarbij 
de weg naar de beschaving om vervolmaking vroeg.330 Het vooruitgangsdenken 
werkte historisme in de hand. De schilderingen zijn later wit gepleisterd, rood geverfd 
en recentelijk bij wijze van proef in kleine stukjes gerestaureerd. De kleurstelling van 
die kleine fragmenten doet beseffen dat ook goede smaak aan evolutie onderhevig is. 
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Het hedendaagse kunstwerk van roze neonverlichting dat recentelijk voor de 
zuilengalerij is opgehangen bevestigt alsnog de betekenis van Schinkel’s museum: 
‘All Art Has Been Contemporary’.331 
 
De objecten in het antiquarium, het belangrijkste studiemateriaal van de nieuwe 
generatie ‘Sach Philologen’, werden in het Neue Museum gelijkgesteld in 
belangrijkheid aan andere overblijfselen van de oudheid. Na 1855 zouden zij daar- net 
als bijna overal-in chronologische opstelling worden gepresenteerd, met de 
gipsafgietsels van sculptuur uit de gehele westerse kunstgeschiedenis, gevolgd door 
een Egyptische, een etnografische en een grafische afdeling, én een afdeling voor 
oudheden van eigen bodem. Vanaf toen was het hoofddoel het genereren van 
historisch besef.332  
 

                                                 
331 Dietrich Wildung, directeur van het Egyptisch Museum (1989-2008)- dat tot de oplevering van het 
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Leiden 
 
In Nederland werd geen grote strijd gevoerd binnen de filologie. De historisering die 
internationaal de geest van de humanoria zo bepaalde, deed zich in Nederland 
nauwelijks voor en waar die zich voordeed gebeurde dit onder juristen en 
theologen.333 Reuvens’ publicaties en voordrachten in de bijeenkomsten van het 
Koninklijk Instituut waren zelden overwegend van tekstkritische aard, en waren zij dit 
wel, bijvoorbeeld bij zijn voordracht over de sculptuur van het Parthenonfries: tot 
debat leidde dit nooit. Vanaf 1819 werden de eerste collecties naar Leiden 
overgebracht. Dankzij de expedities van de philhelleens angehauchte Vlaamse kolonel 
Rottiers kwamen er aanzienlijke hoeveelheden Griekse oudheden naar Leiden. De 
Punische stèles uit Carthago werden dankzij de archeologische expedities van Jean 
Emile Humbert uitgebreid met verdere vondsten. Pas vanaf de tweede helft van de 
jaren ’20 zou het museum worden verrijkt met Egyptische en Etrurische collecties.334 
Vanaf de eerste aanwinsten tekende Reuvens hoe het museum er idealiter uit moest 
zien. Reuvens had hierin vrij spel. In de behandeling van de groeiende collectie 
pleisterafgietsels die Reuvens bestelde voerde hij vele discussies met David Giottino 
Humbert de Superville. Zijn collectie pleiserbeelden stond opgesteld in een 
afzonderlijke ruimte van Reuvens’museum aan de Houtstraat.335 De collectie was 
afkomstig uit het Louvre, waar in de tijd van Musée Napoléon een grote stroom 
kopieën van de Romeinse oorlogsschatten bij wijze van propagandamateriaal was 
verspreid over de l’Empire. De Leidse collectie was op initiatief van Lodewijk 
Napoleon naar Amsterdam gebracht, en had een onderkomen gekregen in het 
Koninklijk Museum in het Paleis op de Dam. Sinds het einde van de Franse tijd 
leidden ze daar een verweesd bestaan. Door interventie van de Leidse jurist Melchior 
Kemper, waren ze in 1816 bij wijze van Koninklijke schenking, bij de 
Teekenakademie in Leiden gekomen, ‘om kennis van studenten over klassieke 
schrijvers over antieke kunst aan te vullen, door te oefenen in kopiëren en 
bestuderen’.336 
Humbert de Superville, broer van de kolonel en verzamelaar Jean-Émile Humbert, 
had lange tijd, van 1789 tot 1803, in Italië en vooral in Rome gewoond, waar hij zich 
hoofdzakelijk toelegde op het tekenen (fig.22 en fig. 23). Hij had menigmaal de 
belangwekkende collectie van de naar mythologische en historische thema’s 
geordende antieke sculptuur in het Vaticaanse Museo Pio-Clementino bezocht.337 
Daarnaast was hij goed bekend met de andere grote Romeinse particuliere collecties 
antieke sculptuur. Zijn leven was niet alleen aan de kunst gewijd. Tijdens de Franse 
bezetting sloot hij zich aan bij de Napoleontische troepen en werd opgenomen in het 
corps van vrijwilligers tegen het pauselijke hof. Nadat deze troepen in eerste instantie 
werden verslagen kwam hij enkele maanden in de gevangenis terecht, waar de 
omstandigheden erbarmelijk waren en waar hij troost vond door met een 
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medegevangene gesprekken te voeren over antieke sculptuur.338 Via Parijs, waar hij 
de vertrouwde Romeinse sculptuur in het Musée Napoléon terugzag, keerde hij in 
1803 terug in Nederland . Hij werd aangesteld als onderwijzer aan de Kadettenschool 
in Rotterdam, waar hij samen met zijn collega J.F.L. Schröder, die later hoogleraar in 
Utrecht werd, Kantiaanse filosofie en wiskunde bestudeerde.339 Toen de school in de 
Franse tijd naar Enkhuizen verhuisde, ging hij mee. Na de bezetting werd de school 
opgeheven. Naast zijn aanstelling bij de Leidse Teekenakademie gaf hij colleges 
Italiaans en Frans aan de Hogeschool. Direct in 1817 publiceerde Humbert de 
Superville de Catalogue des Plâtres Antiques de l’Université de Leyde.340 
Waar Reuvens de originelen had bezichtigd in Parijs en de vernieuwende invulling 
van pleisercollecties kende als archeologisch studiemateriaal in Göttingen, waren het 
voor Humbert de Superville objecten voor kunsttheoretisch onderzoek. De 
systematische catalogus die hij in het eerste jaar van zijn aanstelling ontwierp toonde 
zijn belangstelling voor de uiteenlopende mythologische interpretaties die de beelden 
nadat zij gevonden waren achtereenvolgens hadden gekregen. Deze catalogus vormde 
de basis van een studie die hij enkele jaren later publiceerde: Description d’un musée 
de Plâtre Antiques. In de inleiding schreef hij dat de collectie pleisterbeelden de meest 
volledige compensatie vormden voor het gebrek aan antieke sculptuur in de 
Nederlanden.341 In de loop der tijd werkte hij dit uit tot Projet d’un Musée Classique 
de la Statuaire Ancienne au moyen des Jets en Plâtre, een hoogst kunsttheoretisch, 
kunstbeschouwend en kunstfilosofisch project.342 In de schetsen die hij ter illustratie 
vervaardigde, waarbij de Apollo Belvedere in een Pantheon-achtige ruimte een 
centrale positie innam, is de invloed van Winckelmann, de ronde zaal in het Pio-
Clementino en de overeenkomst met het kort daarna geopende Alte Museum 
onmiskenbaar (fig.24 en fig. 25). De selectieve wijze waarop Humbert de Superville 
de beelden wilde tentoonstellen kwam niet overeen met de opvattingen van Reuvens. 
In zijn Memorie A schreef hij: ‘[…] Ik weet wel dat de achtingwaardige kunstenaar 
die thans het bestuur heeft van het zoogenaamde beeldenkabinet slechts die stukken 
verkiest te plaatsen welke zyn bezondere smaak het beste keurt. Maar anderen denken 
er anders over, getuige de veel meer uitgebreide verzamelingen der Kon.Akad. v. 
Beeld. Kunsten te Ams. en te Antwerpen. Men moet ook altyd bedenken dat zulk eene 
verzameling van pleisterbeelden de plaats bekleedt der oorspronkelyke stukken en dus 
evenzeer archaeologisch als artistisch nut beoogt […]’.343 De scheiding tussen 
archeologen en estheten was voor Reuvens niet langer een theoretisch onderscheid, 
maar manifesteerde zich binnenskamers in het eerste archeologische kabinet aan de 
Houtstraat te Leiden 
 
In 1824 schreef Reuvens een belangwekkend stuk ‘omtrent de behoeften’ voor de 
inrichting en uitbreiding van het museum. Aanleiding was een verzoek van Collot 
d’Escury, één van de curatoren van de hogeschool, die hem informeerde over een 
mogelijke vergroting van het vloeroppervlak van het museum. Het Natuurhistorisch 
Museum, het Physiologicum, dat in hetzelfde pand aan de Houtstraat, hoek 
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Rapenburg, was ondergebracht, zou elders een bestemming krijgen. De collectie 
pleisterbeelden van de Leidse Tekenakademie, al vanaf het begin in 1821 in het 
gebouw gehuisvest, zou in de plannen voor een groter museum van oudheden 
geïntegreerd moeten worden.344 Op zichzelf was dit een logische gedachtegang. 
Pleisterafgietsels waren in de gehele 19e eeuw een vanzelfsprekend onderdeel van 
archeologische en kunstmusea. In het 18e eeuwse kunstacademie onderwijs, geheel 
ingericht in de geest van het neo-classicisme, vormden gipscollecties vanaf de jaren 
1780 hét voorbeeld voor onderwijs in de schoonheid. De Belgische kunstenaar André 
Corneille Lens spande zich, direct na zijn terugkeer uit Italië in 1768, in voor de 
samenstelling van een gipscollectie in de Antwerpse academie. Dit was toen nog niet 
eenvoudig, in die jaren waren gipsen kopieën nog een zeldzaamheid.345 In zijn wens 
om de archeologie als verplicht onderdeel van het curriculum van de letterenstudie op 
te nemen moet het hem goed uit zijn gekomen om de plaats van het Museum van 
Oudheden onder de aandacht te brengen van de Curatoren. De indeling van zijn 
museum, zoals Reuvens deze aan de Curatoren voorstelde, vormde een afspiegeling 
van de studie in de archeologie, in de traditie van de moderne 
Altertumswissenschaft.346 Anders dan we in voorafgaande museuminrichtingen zagen 
had Reuvens een geografische hoofdordening voor ogen, met een Egyptische, 
Indische, Griekse, Grieks-Romeinse en een Noordse afdeling. Daarnaast had hij een 
subordening van archeologische materiaaltypen gemaakt, ten behoeve van 
vergelijkende studie in het onderwijs. Achtereenvolgens selecteerde hij hiertoe: vazen, 
inscripties, munten en zwavelafdrukken van munten, cameeën, kurk- gips- of 
papiermodellen van antieke architectuur en pleisterbeelden. Waar nodig, konden deze 
- als aanvulling- tussen de originele sculptuur geplaatst worden. Een afzonderlijke 
ruimte werd ingenomen door de pleisterbeelden van de Teekenakademie.347 
 
llustratief voor de uiteenlopende opvattingen over uitbreiding van het beeldenkabinet 
zijn hun beider inzichten rond de aankoop van gipsen afgietsels van de ‘Elgin 
Marbles’. Reuvens stelde in Londen al een kladversie op van een verzoek dat hij na 
zijn reis aan de Curatoren zou sturen en waarin hij pleitte de afgietsels voor de 
Tekenakademie aan te kopen. Hierin zette hij uiteen van welk belang het was dat de 
afgietsels zouden worden aangekocht, en plaatste hij het belang van de objecten in 
breder, vergelijkend oudheidkundig verband door het effect van de opstelling in het 
British Museum te beschrijven. Opmerkelijk is ook dat hij niet geïnteresseerd was in 
de kleinere schaalmodellen. Die zouden weliswaar in de zaal passen, maar waren 
gerestaureerd. Dat was in Reuvens’optiek een nadeel, omdat ze om die reden 
onbruikbaar waren voor het onderwijs. De eerste regel, waarin hij schreef dat hij ‘zich 
niets kan dan te verblijden in Engeland’, is doorgestreept. In plaats hiervan schreef hij 
een formelere aanhef, met een nauwkeurige beschrijving van de ‘Elgin Marbles’, als 
‘Monumenten’. Verschillende doorhalingen verraden dat hij probeerde zijn 
enthousiasme te temperen, waarna hij op iets formelere wijze vervolgde met ‘[…] Dat 
deze overheerlijke stukken, te voren te weinig bekend, naar zijn (Elgin, MH) inzien 
geschikt zijn om binnen weinigen jaren aan de studie der archaeologie een geheel 
nieuw aanzien te geven, daar men in dezelve bijna onbetwistbare overblijfschelen van 
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het bloeyendste […] der Grieksche kunst bezit, terwijl andere gelijktijdige + schoone 
overblijfselen tot een punt van vergelijking strekken, en verscheiden kostbare 
voorwerpen der oud Egyptische en Perzische kunst als het ware dien cirkel voltooien’. 
Onder een dikke streep vervolgt hij: ‘Dat het dus tot bevordering van de wetenschap 
in de archaeologie, en om niet achter te blijven bij diergelijke ondernemingen over 
geheel Deutschland, en in Rusland gedaan, van het hoogste belang zou zijn dat de 
Akademie van Leyden in het bezit kwame van de afgietsels althans van enige der 
voornaamste bovengen. stukken’.348  David Humbert de Superville wees het voorstel 
af, vermoedelijk vanwege zijn opvatting dat de sculptuur van het Parthenon niet als 
vrijstaande sculptuur vervaardigd was, en daarom ook niet goed te vergelijken viel 
met de beelden van het kabinet. Hij beschouwde de beelden als volmaakt, maar 
tegelijkertijd een overbelasting van de architectuur, waarin de grenzen gesteld aan de 
beeldhouwkunst, in dienst van de bouwkunst, overschreden warden.349 Kunst, zo 
vond Humbert de Superville, diende op haar eigen merites beoordeeld te worden. 
Reuvens kocht tenslotte de afgietsels voor het Museum aan, waar hij ze prominent in 
zijn opstellingsplannen verwerkte, en ze ten dienste stelden aan het onderwijs waarin 
zij als het summum van beschaving werden uitgelegd.  

                                                

Reuvens’ aanmerkingen over lessen in de esthetica, die  ‘[…] niet zelden de meest 
phantastische stelselen, het een even onzeker als het andere, doet geboren worden, en 
niet zelden den geest een gewoonte geeft, om over het opsporen en waarderen van 
geschiedkundige gronden van zekerheid heen te springen […] ’ refereren 
onmiskenbaar aan de opvattingen van Humbert de Superville. Reuvens zou hierop 
terugkomen toen Humbert de Supervillle in november 1824 volkomen onverwacht 
zijn ontslag indiende, omdat hij, nu de jaarlijkse subsidie voor de Akademie was 
ingetrokken, nauwelijks kon beschikken over middelen in het onderwijs. Hij hoopte in 
Amsterdam een betere betrekking te kunnen vinden. In een lange brief aan Van 
Ewyck schreef Reuvens dat hij zich kon voorstellen dat men zou denken dat dit 
ontslag ‘door eenig misverstand tussen hem en mij veroorzaakt is’.350 In dit schrijven 
wordt duidelijk dat Reuvens zich het integreren van de pleisterbeelden in het museum 
wél kon voorstellen zonder Humbert de Superville, mocht deze ‘hetzij door de loop 
der natuur, hetzij door eenige andere gebeurtenis,’ ophouden ‘Bestuurder der 
pleisterbeelden te zijn. […] Hijzelf is van deze mijne denkwijze ook wel overtuigd, en 
ik acht mij beneden mij, daaromtrent mijnen eigen zin te verdedigen’.351 Vervolgens 
kwam Reuvens terug op de in zijn memorie over de archeologie verwoordde wens een 
lectoraat in esthetica toe te voegen aan het onderwijs en op deze manier Humbert de 
Superville te behouden voor Leiden ‘Het lectoraat in de Fransche en Italiaansche talen 
is voor hem inderdaad een hors d’oeuvre. Waarom hem geenen rang gegeven in de 
kunsten welke zyne geheele ziel bezighouden? Waarom in plaats van de Stads-
Teeken-Akademie op den rand der ondergang te brengen gelijk men gedaan heeft 
door het ontnemen van den jaarlijkschen onderstand, deze Akademie aan de eenige 
Hoogeschool waar Oudheidkundig onderwijs wordt gegeven niet met dat onderwijs, 
door middel van eenen lector of andere onderwijzer in de Beeldende Kunsten in 
aanraking en verband gebracht?’352 

 
348 ACN 607, B nr. 2, Reuvens aan Collot d’Escury, Londen 27 augustus 1819, vgl.  
RMO, ARA 3, 17.1 1/1, Londen, 5 oct. 1819 
349 Haas, de (1941) 61 
350 RMO/ARA 3, 17.1.1/1 Uitgaande correspondentie, 21 november 1824 
351 ibid. 
352 ibid. 



Humbert de Superville bleef bij zijn besluit. Reuvens kreeg de pleisterbeelden uit de 
ateliers van het Louvre in zijn museum. Humbert de Superville zou in de volgende 
jaren zijn ‘phantastische stelselen’ uitwerken tot zijn belangrijkste kunsttheoretische 
publicatie ‘Essai sur les signes inconditionnels dans l’art’, dat hij in 1827 voltooide.353 
Doordat hun professionele wegen nu gescheiden waren, konden de 
vriendschapsbanden worden aangehaald.354 Dat spreekt uit het geschenk dat Humbert 
de Superville in 1830 aan Reuvens gaf, van zijn schetsboek uit Rome, dat de donkere 
jaren die daarop volgden had overleefd en later was aangevuld met schetsen die hij in 
het museum van Reuvens had gemaakt. En dat spreekt ook uit de dierbare woorden 
die Louise aan hem schreef na de dood van haar man: ‘Toen ik Uw vriendelijke hulp 
inriep ter verdere vorming van mijne Louis in smaak en gevoel voor de beste 
modellen der oudheid, voor hem geen betere leidsman kennende dan den 
kunstbroeder en vriend zijns vaders- toen nog Wel Edele Heer heb ik U bovendien 
met mijne meisjes willen belasten. Ik heb in de eerste treurige drukke dagen daar zoo 
maar eenvoudig gebruik van gemaakt. Thans echter nu mijn geschokt gemoed zich 
zachtjes aan tot meer bedaard denken en handelen schikt, mag ik geen ruimer gebruik 
van Uwe verlichte hulp maken [...]’.355  
 
In Reuvens’ getekende museum in ca.1828 werden de belangrijkste zalen geflankeerd 
door ruimtes die ingericht waren met pleisterbeelden (zie voorzijde en fig.26). Daarbij 
stond de collectie van Humbert, zoals te lezen valt in de plattegrond (‘Pleisterb. H’) 
aan de rechterzijde.356 Links heeft Reuvens vermoedelijk zijn afgietsels van het 
Parthenon willen onderbrengen. Een compromis tussen Humbert de Superville en 
Reuvens zou geleid kunnen hebben tot een situatie die in concept vergelijkbaar was 
met die van het Alte en Neue Museum in Berlijn, zij het veel vroeger en met een 
bescheiden collectie. In Berlijn waren de Altertumswissenschaft en de Kunst des 
Altertums nevengeschikt, enerzijds als middel om historisch besef te genereren en 
anderzijds om de beschaving der natie te verhogen. In de ordening die Reuvens in 
1824 voor ogen stond, was geen sprake van een chronologische, maar van een 
geografische indeling. De afdeling ‘Noordsche oudheden’, pre- en protohistorische 
vondsten uit Nederland en Duitsland, samenhangend met Reuvens’ opgravingen als 
vanzelfsprekend onderdeel van een Museum van Oudheden, kende in de Europese 
klassiek archeologische musea nog geen equivalent.  
Feitelijk ging Reuvens een stap verder dan Schinkel in het Alte Museum in Berlijn. In 
zijn museum waren de beide hoofdelementen van archeologie en filologie uit de 
moderne Altertumswissenschaft niet nevengeschikt, maar geïntegreerd. In de Memorie 
die Reuvens in 1826 aan de Koning richtte, uitte hij zich expliciet over de 
wetenschappelijke en publieke rol van het Museum van Oudheden: ‘Indien dus in één 
opzicht de archeologie de medehelpster is van alle grondige geleerdheid, derzelve 
heeft tevens eenen onmisbare invloed zoowel op de beschaving der niet studerende 
standen, als op de bevordering en de verheffing der hedendaagsche Kunsten. De niet-
studerenden (in ons land byvoorbeeld de meest gegoede kooplieden) zoeken 
menigmalen hunnen uitspanning in afbeeldsels in voorwerpen der beste oude en 
nieuwe kunst: laat de klank van studeren bij welke zij in de voorlezingen van 

                                                 
353 Dit begon met publicatie van Stafford, B.M.: Symbol& Myth. Humbert de Superville’s Essay on 
Absolute Signs in Arts, 1979 
354 Haas, de (1941). De auteur gaat regelmatig in op de complexiteit van Supervilles karakter. 
355 Archief Gaaikema-Van Vloten, map rouwcorresondentie, Louise Reuvens-Blussé aan D. Humbert 
de Superville, 27 september 1835 
356 RMO/ARA 324 15.1/1, 89 



genootschappen in huis gelijken omgang, onderrigting zoeken, hen ook hierin kunnen 
voorlichten dan zal al ras [...] een dadelijk nut herschapen worden’.357 Dat hij de 
onderwijskundige taak in de architectuur integreerde was geheel nieuw in de 
museumarchitectuur. Reuvens’ Museum van Oudheden, mét een auditorium om 
colleges binnen het museum te kunnen geven- hoewel nooit op die wijze gerealiseerd, 
kan derhalve bovendien- ook in internationale context- gezien worden als een vroege 
museale bijdrage binnen het instrumentarium van het neo-humanisme.  

                                                 
357 RMO/ARA 4 17.1/2, Reuvens aan Willem I, 29 maart 1826 (kladversie) 
 



Hoofdstuk 3 Universele geschiedenis in musea van oudheden  
 
 
I De klassieke cultuur inclusief de Oriënt 
 
De collecties oudheden in de hoofdstedelijke museale collecties bleven in de eerste 
decennia van de 19e eeuw niet meer beperkt tot de vertrouwde Grieks-Romeinse 
sculptuur en kleinodiën die sinds de Renaissance beeldbepalend waren geweest voor 
de villa’s en paleizen van kooplieden, adel, pausen en vorsten. In Leiden was dit niet 
anders. Het begon met een voorzichtige introductie van enkele zogenaamde ‘stukken’ 
uit de Oriënt en Azië, die als appetizers hun weg vonden naar de tafels van illustere 
gezelschappen van geleerden en verzamelaars.358 Ze werden met andere ogen 
bekeken dan de curiositeiten die enkele eeuwen daarvoor waren meegenomen uit 
verre oorden. Ze maakten nu deel uit van de eigen wereld, één die vanuit Europa 
georganiseerd werd. Vanaf de jaren 1820 overspoelden de collecties Europa. Vanuit 
de verre havens van Alexandrië, Aleppo, Calcutta en Batavia, en tien jaar later vanuit 
Midden en Zuid Amerika, werden vrachten manuscripten, oudheden, volkskunst en 
gebruiksvoorwerpen aangevoerd. In de historiografie, die weerspiegeld werd in de 
ordening van musea, werd gezocht naar motieven die aannemelijk maakten dat de 
exotische objecten geïntegreerd konden worden in het eigen, universalistische 
wereldbeeld. Ze werden geordend in een keten van ‘historische’ beschavingen, 
volgens een door Hegel beschreven systematiek die hij sinds 1820 in zijn 
‘Vorlesungen’ uiteenzette.359 In zijn visie bevatte de Oriënt, waaraan hij de basis van 
de wereldgeschiedenis toeschreef, een viertal ‘theaters van geschiedenis’, steeds 
gerelateerd aan rivieren. De eerste betrof de gele rivier en haar ‘delta’: China en de 
Mongolen; de tweede de Indus en de Ganges; de derde de Euphraat en de Tigris, 
samen met de delta van de Oxus en de Jaxartes in Perzië; en de vierde tot slot de 
Nijldelta in Egypte.360 Met dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee Hegel deze 
historische culturen als voorlopers en als prototypes beschreef van contemporaine 
bureaucratisch georganiseerde beschavingen, werden de niet-historische culturen 
buitengesloten. In deze tijd heeft Europa Egypte uit Afrika opgetild, en omarmd en 
aldus geïsoleerd. De gevolgen daarvan zijn nog tot vandaag in de musea te zien. 361  

                                                 
358 Het hedendaagse onderscheid tussen de Oriënt (tot voor kort ook wel het Nabije Oosten) en Azië 
(tot voor kort ook wel het Verre Oosten), werd in de eerste helft van de 19e eeuw niet gemaakt. De 
afbakening van de ‘Oriënt’ – een benaming die pas in de tweede helft van de 19e eeuw frequent 
voorkwam, werd ook gebruikt voor Egypte en liep toen door tot diep in Azië. De geografische 
afbakening van ‘Azië’ daarentegen, werd sinds de 18e eeuw gemaakt bij de Krim, Perzië en India en 
China. De tegenwoordig zogenaamde Indonesische archipel speelde in dit beeld nagenoeg geen rol 
(vgl. Osterhammel, 1998). Voor de leesbaarheid van de tekst gebruik ik beide termen waar relevant in 
de context van het geschrevene. Als gevolg van het cultuurkritische onderzoek in Said’s Orientalism 
(1978) is de ‘Orient’ een beladen term geworden en wordt deze in musea en door historici veelal 
vervangen door de neutrale en eigentijdse benaming van landen of continenten. 
359 Zie voor de invloed van Hegel op Champollion S. Harten, ‘Archaeology and the Unconscious: 
Hegel, Egyptomania and the legitimation of Orientalism’ in: Seipel (2000) 323-327 
360 Hegel (Philosophy of History ed.1991 [1822 vertaling James Sibree]) 112 e.v. 
361 De website van het British Museum over Afrika refereert niet aan Egypte: 
http://www.britishmuseum.org/explore/world_cultures/africa/africa_arts_and_cultures.aspx   
De tentoonstelling Africa. The Art of a Continent in The Royal Academy of Arts in Londen 
(1995/1996), en de gelijknamige catalogus van Tom Phillips (ed.) New York en München: Prestel & 
Royal Academy of Arts, vormden hierin een opmerkelijke uitzondering, en kregen om die reden 
lovende kritieken. 
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Ten tijde van de restauratie, in de zoektocht naar nieuwe vormen van staatsinrichting, 
was de academische aandacht in Europa volledig gericht op historische referenties 
naar hoogstaande beschavingen, die gekenmerkt werden door een grote mate van 
standvastigheid en een lange periode van voorspoed. Die beschavingen werden 
gezocht in precies die gebieden waar de bestuurlijke en economische interventie 
plaatsvond. Incidenteel zocht en vond men de wortels van die beschavingen in de 
eigen streek, zoals die van de Etrusken. De eigen wortels zouden, met de 
ontwikkeling van nationalisme in de volgende decennia belangrijker worden. Het 
ontwaken van deze patriottische sentimenten nam bijna een halve eeuw in beslag en 
was dus een betrekkelijk langzaam proces.362  
 
De opstelling van Egyptische oudheden in de musea van oudheden paste in het door 
Griekenland gedomineerde klassieke wereldbeeld. De Griekse adoratie voor het oude 
Egypte was bekend, haar geschiedenis reeds opgetekend en overgeleverd door 
Herodotus. Voor Winckelmann stond vast dat de monumentale sculptuur van de 
Egyptenaren ter inspiratie had gediend in de ontwikkeling en vervolmaking van de 
Griekse vrijstaande sculptuur. Voor Hegel was de ‘geest’ van Egypte 
getransfigureerd, overgegaan in Griekenland, en pas dáár, bevrijd van mentale onrust 
en in vrije individualiteit geëmancipeerd en tot bloei gekomen.363 De uitbreiding met 
collecties uit Perzië, het huidige Iran, kon ook op die manier worden gelegitimeerd. 
Sinds de veroveringen van Alexander de Grote was het oude Perzische rijk 
geïncorporeerd binnen de grenzen van de Hellenistische rijken. Thomas Hope, die aan 
het eind van zijn leven ‘An Essay on the prospects of Man’ schreef, dat kort na zijn 
overlijden in 1831 werd uitgegeven, beargumenteerde dat het oude Griekenland haar 
wijsheid aan India te danken had.364 Hierin laat zich een groot verschil zien met de 
opvattingen die daar nog geen vijftig jaar tevoren over heersten: in The Great Map of 
Mankind, die men dacht in kaart te hebben gebracht, werd Perzië niet herinnerd in 
haar antieke grootsheid, maar genoemd naar haar actuele ‘barbaarse’ toestand’.365 Nu 
werd het, net als Egypte, als voorloper van de Griekse beschaving gezien. En daarmee 
paste het moeiteloos in de universele geschiedenis.  
 
De intellectuele integratie van Azië lag niet onmiddellijk voor de hand, maar binnen 
de filologie, de vergelijkende kunstgeschiedenis en later ook de archeologie werd 
gezocht naar verwantschap binnen de universele geschiedenis. De belangstelling voor 
Azië was in de 18e eeuw opgelaaid. Door de oude handelscontacten en nieuw 
gevestigde kolonies verhield de geleerdenwereld en beschaafde bovenlaag in 
Frankrijk, Groot Brittanië, Duitsland en Italië zich tussen 1750 en 1820, veel 
vanzelfsprekender dan ooit tevoren, en meer dan ooit nog daarna, tot Azië. De 
literatuur van de klassieke oudheid en de bijbel, die doorgaans als een 

                                                 
362 Jasanoff stelt in dit verband dat ook Engeland er honderd jaar over deed voordat het nationale 
sentimenten in verband bracht met de Empire. (2006) 6: ‘By 1850 many Britons had come to see the 
empire as a fundamental part of what Britain itself was about- a key component of national identity’. 
363 Hegel (ed. 1991) 221-222 
364 Roger Scruton (2008) 245. Scruton geeft hiervoor een specifieke bron die Hope zou kunnen hebben 
geraadpleegd: Pierre-François Hugues (Baron d’Harcanville’). Recherches sur l’origine, l’esprit et les 
progrès des arts de la Grèce, etc. (Londen 1785). Hugues was een goede vriend van Winckelmann, 
Hamilton, en andere invloedrijke figuren. Deze Verlichtingsliteratuur was in die dagen nog actueel en 
niet achterhaald, hooguit minder encyclopedisch gesteld maar analytischer verwerkt in Hegel. Vgl ook 
inleiding in Coleman (1832) 
365 In een brief uit 1777 van Edmund Burke aan William Robertson, de auteur van History of America. 
Geciteerd door Osterhammel (1998) 19  



geschiedenisboek gelezen werd, dienden als uitgangspunt voor empirische 
menswetenschap.366  Op de voorpagina’s van kranten stonden de wederwaardigheden 
van overzeese transporten en contacten puntsgewijs vermeld, waardoor de 
ontwikkelingen dagelijks of wekelijks op de voet gevolgd werden. Gaandeweg 
ontstond een ‘transatlantisch bewustzijn’ dat het buitengaatse grondgebied 
binnensloot.367 Bij de selectie van deze culturen ging het om de adaptatie van 
voorheen grote beschavingen, die een basis vormden en voeding gaven aan de 
superioriteit en de legitimiteit van de nieuwe, eigen, westerse civilisatie.368  
 
De groei van de collecties laat zich primair verklaren uit politiek-economische 
ontwikkelingen. Imperialisme en kolonialisme, beide sinds de 17e eeuw ingezet, 
kwamen in een nieuwe fase terecht, toen de macht verschoof van de handelsimperia 
naar de nationale overheden. De natie hield niet op bij de eigen landsgrenzen. 
Rivaliteit tussen de Europese staten was veelal de belangrijkste drijfveer, waarbij de 
interne Europese machtsstrijd vooral buiten Europa uitgevochten werd. ‘De 
balanceeract op het Europese evenwichtskoord had het wereldtoneel nodig om voluit 
te kunnen gaan’.369 De interactie tussen de verschillende naties maakt dat de 
geschiedenis van een land niet insulair bestudeerd kan worden. De geschiedenis van 
het Britse imperialisme kan niet los worden gezien van die van de Franse ‘Empire’. 
Daarbij speelde Engels-Franse rivaliteit een determinerende rol in de vorm en omvang 
van beider belangen in de koloniën in Azië.370   
 
Met de toe-eigening van buitenlanden werd het Vaderland een Moederland. Wie 
vertrok kwam, tenzij door ernstige ziektes getroffen, ook terug, met kisten vol 
verhalen en verzamelingen van het nieuwe, vreemde, exotische uit Egypte, het 
verdere Afrikaanse continent en Azië. Al dit nieuwe moest gedeeld worden met de 
thuisblijvers. De motieven waarmee de objecten naar het moederland vervoerd 
werden liepen sterk uiteen, van diepgaande wetenschappelijke belangstelling, tot 
hebzucht en statusbeluste ijdeltuiterij. Hun verzamelaars waren afkomstig uit alle 
geledingen van de samenleving, van geboefte tot nobele gentlemen. Het waren 
officieren, schatrovers, ambtenaren, vroege industriëlen, reizigers, onderwijzers en 
artsen. De objecten werden gekocht, gestolen, afgetroggeld, ‘ geruild’, in opdracht 
vervaardigd, uitgehakt en opgegraven.  
 
De gigantische stroom aan verzamelingen die sedertdien naar Europa werd verscheept 
veranderde in enkele decennia het aanzien van het openbaar en particulier kunstbezit. 
Tot 1816, met de terugkeer van de Vaticaanse collecties uit Parijs naar Rome, had de 
klassieke cultuur, en met name haar witte marmeren beelden de musea gedomineerd 
en de beeldende kunsten geïnspireerd. Naturalistische, gespierde, soepele levensgrote 
lichamen van goden en godinnen, faunen en nimfen, helden en eroten waren niet 
alleen in het collectieve geheugen gegrift, maar ook normerend in de beoordeling van 
wat nieuw was. Van al het nieuwe dat Europa binnenstroomde, werd sculptuur a 
priori voor nationale collecties gereserveerd. Sculptuur was sinds de klassieke 
oudheid het hoogste in de kunsten. Ze werd geassocieerd met de schepping, met de 
hand van God, de adem van Prometheus. De ‘nieuwe’ beelden van boeddha’s en 
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goden uit het Hindoe pantheon werden gekwalificeerd volgens de artistieke 
conventies in de beoordeling van klassieke sculptuur: plasticiteit, naturalisme, 
individualiteit, historiciteit.371 En daarmee werd ze moeiteloos in de artistieke canon 
van de universele geschiedenis geïntegreerd.  
 
In de aquarel die James Stephanoff maakte in de jaren 1840, vermoedelijk in opdracht 
van het British Museum, is aannemelijk gemaakt dat de sculptuur van het Parthenon 
het hoogtepunt markeerde van een ontwikkeling in de beeldende kunst die werd 
ingezet in Aziatische en Centraal Amerikaanse beschavingen.372 Dit is niet alleen het 
geval in de compositie van de aquarel- die een hiërarchische chronologie lijkt te 
volgen, maar ook in de op elkaar afgestemde kleurstellingen en overeenkomstige 
vormen. Wat deze aquarel toont, is de verandering van de ervaring van de 
museumbezoeker, die gaandeweg de jaren 1830 en 1840 vertrouwd raakte met 
exotische voorwerpen, die als primitieve voorlopers van de eigen superieure 
beschaving werden tentoongesteld. Aanvankelijk vond dit tentoonstellen plaats in 
oudheidkundige musea.373 Dit onderstreept het hoogst inclusieve karakter van het 
kolonialisme in de eerste helft van de 19e eeuw, dat ook nadrukkelijk een 
humanistisch gezicht had. Veel politieke processen die nu als pijnlijke episodes in 
onze geschiedenis worden beschouwd, vonden plaats volgens een Christelijke moraal 
die wij nu niet meer begrijpen, maar waarvan de Nederlander oprecht dacht de 
‘inlander’ recht te doen.374 Dit ‘inclusieve’ aspect veranderde in de tweede helft van 
de 19e eeuw, toen niet de wereld maar de eigen natie het epicentrum van het denken 
werd. Chauvinisme is, als zodanig, nooit een drijfveer van expansie geweest.375 Het is 
vanuit die transformatie begrijpelijk dat de Aziatische of Oriëntaalse collecties 
sindsdien niet meer inclusief, maar als ‘de ander’ werden beschouwd. Als gevolg van 
Darwin’s Origin of Species in 1859 en parallel aan de ontwikkeling van etnografie als 
wetenschap werden collecties toen geordend in termen van sociale evolutie. In de 
meeste musea van oudheden bleven de Egyptische en Perzische verzamelingen als 
kunsthistorische voorlopers van de Griekse beeldhouwkunst gehandhaafd. De 
Aziatische collecties werden hiervan echter in de erop volgende decennia gescheiden 
en uiteindelijk apart gezet in exclusieve etnografische musea. In de grote musea, zoals 
het Louvre en het British Museum, werden hiervoor eerst inpandig oplossingen 
gezocht. Dit weerspiegelt de verkokering, of, zoals Osterhammel zegt: 
‘fragmentarisering’ in het wetenschappelijk denken. Als voorbeeld geeft hij de laat 
18e eeuwse historici in Göttingen, zoals August Ludwig Schlözer, die de geschiedenis 
van de Aziatische volkeren met alle hun beschikbare informatie binnen de universele 
geschiedenis opnamen. Een eeuw later beperkte de invloedrijke historicus Ranke zich 
                                                 
371 De vroege weergave van sculptuur uit de Oriënt is zelden realistisch, maar Europees- romantisch 
van aard. Zo is de Antinoös die als een Atlantis uit porfier is gehouwen (weergegeven in het fresco in 
het Vaticaan, inleiding fig. 1: ‘Het museum als bron’) getrouw gekopieerd, maar in het fresco heel 
plastisch geschilderd. Dit was ook het geval bij illustraties van Hindoeïstische kunst. 
372 De adaptatie van Centraal Amerikaanse beschavingen is een verschijnsel dat niet eerder dan in 1841 
plaatshad, als gevolg de publicatie van J.L. Stephens: Incidents of Travel in Central America, Chiapas, 
and Yucatan. Stephanoff baseeerde zijn werk direct op de illustraties in het werk van Stephens. Jenkins 
(1992) 61 
373 Het Kabinet van Zeldzaamheden in Den Haag stelde ook, vooral kleinere, oudheden ten toon, maar 
meer in de traditie van de rariteitenkabinetten. 
374 Vgl. Kommers (1979) 161,162 
375 Hier deel ik de opvatting van Maya Jasanoff, die met Edge of Empire een menselijke dimensie aan 
Britse imperiale geschiedenis heeft willen toegevoegen, door onderscheid te maken tussen de eerste en 
tweede helft van de 19e eeuw, de laatste gekarakteriseerd als British chauvinism. Vgl. Jasanoff (2006) 
11,12 



in zijn Weltgeschichte (1881-88) tot historische beschavingen van de klassieke 
oudheid en Europa. Zijn reputatie als een man met een soevereine Europese attitude 
en als expert van de Oriënt had hij louter te danken aan de adaptatie van de 
geschiedenis van het Osmaanse Rijk. Nadien overheerste in toenemende mate een 
Eurocentrische benadering, die oorsprong van het eigen land centraal stelde.376 De 
uitwassen van deze nationale visies zoals het latere ‘Germanozentrismus’ zijn bekend. 
In tegenstelling tot de eerste helft van de 19e eeuw bleven latere onderzoekers in de 
nieuw ontwikkelde wetenschappelijke disciplines die zich met de Oriënt bezighielden, 
vooral onder elkaar. Hun status aparte binnen de academische wereld werd misschien 
wel net zo exotisch, vreemd en anders beschouwd als het onderwerp van hun 
onderzoek. 
Vanaf de jaren 1820 en tot die veranderingen in de tweede helft van de 19e eeuw, was 
de presentatie van de Oriënt en Azië in oudheidkundige musea, haar 
onsamenhangende verzamelwijze ten spijt, verklaarbaar vanuit de opvattingen over de 
universele geschiedbenadering die tot ca.1835 overheerste.  
Caspar Reuvens had sinds het prilste begin van zijn aanstelling te maken met een 
sterk groeiende verzameling van oudheden uit Europa, de Oriënt en Nederlands Indië 
(Java) waarbij de afbakening werd gedicteerd door de kaders van het universeel 
historisch perspectief. Zo is er geen moment sprake van geweest dat de Japan-
collectie van de Duitse arts die in dienst van de Nederlandse regering in Oost Indië 
werkzaam was geweest, Philipp Franz Von Siebold, onderdeel zou worden van 
Reuvens’ museum. In 1831 werd de verzameling aangekocht door Willem I, waarna 
Von Siebold, die zich de volgende jaren aan een catalogus ervan zou wijden, deze 
toegankelijk maakte voor publiek in een huurhuis aan het Rapenburg.377 Japan viel 
immers op geen enkele wijze te rijmen met de universele geschiedenis. Een ander 
argument dat vanaf de prille jaren 1820 werd gebruikt om oudheden van niet-
oudheden te onderscheiden was het verschil tussen voorwerpen die uit een dode 
cultuur en die uit een levende cultuur afkomstig waren. Wat niet paste binnen deze 
kaders, werd beschouwd als etnografisch. De verzameling ‘Indische oudheden’ zoals 
Reuvens deze noemde kon, zoals in de volgende paragrafen aan de orde komt, 
integraal gepresenteerd worden met Griekenland, Rome en Egypte vanuit de context 
van de universele geschiedenis. De ontwikkelingen na Reuvens’ sterfjaar, het 
opkomend chauvinisme, de verharding van het kapitalistische kolonialisme, het 
evolutiedenken en de ontwikkeling van de etnografie maakten dat het ‘Indische’ deel 
van zijn museum in 1903 werd overgedragen aan het Rijks Ethnographisch Museum, 
het huidige Rijks Museum voor Volkenkunde, enkele honderden meters van 
‘Oudheden’ verwijderd.378 Sindsdien is Reuvens’ op het universalistische historische 
perspectief gebaseerde verzamelbeleid niet meer begrepen. 
  
 
II Europa inclusief Egypte 
 
Het fenomeen van de grote Egypte verzamelingen vanaf de jaren 1820 wordt in de 
studies naar verzamelgeschiedenis direct in verband gebracht met de Napoleontische 
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expedities.379 Dat is niet geheel ten onrechte, aangezien de sfeer in de nationale 
collectievorming in die tijd ronduit competitief was, en reflectie op de ‘Empire’ 
gemeengoed. Het gaat echter voorbij aan het feit dat de trend om Egyptische stukken 
te verzamelen zo’n honderd jaar ervóór in Rome al bon ton was. Sterker, de fascinatie 
voor Egypte was hier altijd een vanzelfsprekende en lange tijd exclusief- Romeinse 
aangelegenheid geweest.  
In de Romeinse oudheid was met de expansie in Egypte in de eerste eeuw v.Chr een 
gestage Egyptische immigrantenstroom op gang gekomen. De definitieve 
overwinning door keizer Augustus in 10 AD, werd onmiddellijk gememoreerd met de 
oprichting van uit Egypte verscheepte metershoge obelisken die, voorzien van nieuwe 
inscripties, op cruciale plaatsen in het antieke stadshart kwamen te staan. Direct 
hierop volgde de bouw van Egyptische tempelcomplexen. De belangrijkste en 
grootste van deze was het Isisheiligdom op de Campus Martius- wat meestal het 
Iseum Campense wordt genoemd- vlak achter het Pantheon.  
Waar Augustus zich als farao liet afbeelden, ging Hadrianus nog een stap verder. Hij 
bracht in de tweede eeuw Romeinse beeldhouwers, geïnspireerd door Egyptische 
sculptuur en Egyptische beeldhouwers, geïnspireerd door Romeinse sculptuur, samen. 
Zij produceerden korte tijd beelden in ‘Egyptiserende stijl’, ware cultural cross-overs, 
die een korte, maar hevige en overtuigende breuk veroorzaakten met de klassiek 
Griekse traditie.380 Een beroemd voorbeeld hiervan is het beeld van Antinoös, 
Hadrianus’ geliefde, voorgesteld als de Egyptische god Osiris (fig.2 ).381 Antinoös 
was verdronken in de Nijl, ter hoogte van de havenstad Canopus, tijdens 
feestelijkheden die ter herinnering aan Osiris werden gehouden. Deze Egyptische god 
was, nadat hem een zelfde ongeluk was overkomen, uit dit water herboren. Het beeld 
stond in veelvoud opgesteld, in zwart, geel en wit marmer, langs de Canopus, de 
vijver die Hadrianus naar de plaats van het ongeval had genoemd bij zijn villa in 
Tivoli. Het monument was een cultusplaats, een eerbetoon aan de vergoddelijkte 
Antinoös.382 Deze beelden zijn grotendeels bewaard gebleven doordat de Villa van 
Hadrianus overwoekerde en niet overbouwd of vernield is in latere eeuwen.  
 
De architectuurfragmenten van de verschillende Egyptische tempels werden versleept 
en elders in Rome ondergebracht. Ze zijn op verschillende plaatsen terug te zien: als 
versiering van de cordonata, Michelangelo’s trappen naar het Capitool; of als 
tuinornament bij de stadspaleizen en pas later weer verzameld als ‘Egyptisch’.383 De 
historische band tussen Rome en Egypte is nog steeds te zien in de openbare ruimte, 
waar de obelisken door de pausen van de katholieke reformatie verplaatst zijn om te 
dienen als wegwijzer voor pelgrims in Rome: gekerstend, met kruisjes op de top. De 
vertrouwdheid met de Egyptische cultuur is niet beperkt gebleven tot het publieke 
domein. Achter de dikke muren van de Jezuïetenschool, het Collegio Romano bij het 
Piazza Navona, waren de objecten uit het ‘Iseum’ in de verzameling van het 17e 
eeuwse Museum Kircherianum van Athanasias Kircher al onderwerp van studie. Voor 
                                                 
379 Vgl. Gallo (1993) 290. In studies die zich meer concentreren op de invloed van de Egyptische 
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zogenaamde Romeins-Egyptische stijl. 
381 Fig. 1 volgt later in de tekst. 
382 Opper (2008) 174 
383 Zie voor de Egyptiserende elementen in Rome Miguel John Versluys (Leiden 2005), 
introductietekst van de bundel die verscheen naar aanleiding van Egypt in the Roman world, het thema 
van de ‘IIIrd international conference of Isis studies’. 



Kircher, als universele en christelijk geleerde, was de zondvloed en de verspreiding 
van Noachs zonen de verklaring voor het bestaan van vele volkeren wereldwijd tot in 
China aan toe. Aan zijn vraagstellingen is te zien dat hij aannemelijk wilde maken dat 
Egypte onlosmakelijk met de Romeinse wereld verbonden was. Het polytheïsme in 
Egypte beschouwde hij als de oorsprong van de Griekse en Romeinse religie. Kircher 
was er verder van overtuigd dat de religie en de taal van het Hebreeuwse volk- in 
sterke mate beïnvloed door Egypte- het begin en de oorsprong van alle geschiedenis 
en religie markeerde. In zijn Oedipus Aegyptiacus probeerde Kircher het dogma van 
de drievuldigheid in het Christelijk geloof te verbinden met de antieke religieuze 
systemen- om zodoende een polytheïstische basis te leggen voor het monotheïstische 
Christendom.384 En onderwijl werkte hij als eerste wetenschapper aan de vertaling 
van hiërogliefen. Egypte was sindsdien niet alleen historisch, sociaal-economisch en 
religieus, maar ook wetenschappelijk geïntegreerd in het Romeinse zelfbeeld.  
 
De hernieuwde belangstelling voor Egypte in de 18e eeuw hing onder meer samen 
met de opgraving van villacomplexen uit de Romeinse keizertijd- waaronder die van 
Hadrianus in Tivoli. De vondst van de Antinoösbeelden, aan weerszijden en langs de 
halfronde uiteinden van de Canopus, veroorzaakte een ware hype. In het stedelijk 
museum van Rome, het Conservatorenpaleis op het Capitool, werd in 1748 een 
selectie ervan opgesteld in de Stanza del Canopo.385 Met grote gretigheid werden ze 
onmiddellijk opgenomen in de verzamelingen van het Vaticaan, in de modieuze 
collectie van de familie Borghese, en in de nieuwbouw van de museale, state of the 
art collectie van kardinaal en diplomaat Alessandro Albani (1692-1779), de Villa 
Albani.386 Deze villa, door de kardinaal zelf ontworpen en door de architect Carlo 
Marchionni in 1751 uitgewerkt, was een waar museum, waarvoor Plinius’ 
Laurentinum, met een essedra en een Mouseion mogelijk als basis diende voor de 
halfronde galerij en het ‘museo’.387 Alessandro Albani, die niet Romeins van geboorte 
was, had het Jezuïetencollege in Rome doorlopen, en was zo van jongs af aan 
vertrouwd geraakt met de verzamelingen waarvan de kern bijeen was gebracht door 
Athanasias Kircher.388 De opgravingen in Pompeii en Tivoli vormden de actuele 
achtergrond van de ontwikkeling van zijn villa. Vooral in de jaren 1760 ontvingen de 
kardinaal en zijn maîtresse Francesca Cheroffini veel gasten. De band met Duitse adel 
en vorsten, Leopold III von Sachsen Anhalt was er in 1765, was bijzonder sterk. De 
Villa Albani werd een must see voor (genodigde) Grand Tour-toeristen.389  
Twee zwart marmeren Antinoös/Osirisbeelden stonden aan weerszijden van de geheel 
in Egyptische stijl opgetrokken Galleria del Canopo of Canopaeum.390 De tekeningen 
van Piranesi, die niet altijd waarheidsgetrouw zijn, maar wel een goede indruk geven 
van een Rome als letterlijke Fundgrube, werden in Europa verspreid en wakkerden de 
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belangstelling voor Egyptische en Egyptiserende oudheden verder aan.391 Alessandro 
Albani was in deze ontwikkeling een centrale figuur, en in museaal opzicht een 
trendsetter. Hij was een mecenas voor beeldend kunstenaars. Albani was lange tijd 
beschermheer van de (kunst) Accademia di San Luca en bood onderdak aan 
kunstenaars die korte of langere tijd in Rome verbleven. In zijn collectie, waarmee ten 
gevolge van uitbreiding en nieuwe inzichten voortdurend geschoven werd, lag de 
nadruk evenzeer op de Grieks-Romeinse wereld, als op Egypte. Hij verzamelde, 
selecteerde en verkocht ook weer, aan zijn uitgebreide netwerk van Hannoverianen, 
Habsburgers en Bourbons- en droeg zodoende bij aan de verspreiding van de kennis 
van de klassieke wereld, Egypte inclusief, in Europa. Albani had Winckelmann bij 
zijn aankomst in Rome aangesteld als bibliothecaris. Winckelmann mocht als 
conservator en inhoudelijk assistent het collectiebeheer voeren.392 Ook de schilder 
Anton Rafael Mengs en zijn gezinsleden kregen bij hem via het Duitse netwerk een 
onderkomen.393 Piranesi, die zowel waarheidsgetrouw als met de nodige fantasie de 
ruïnes van Rome vastlegde genoot eveneens bijzondere bescherming van Albani.394 
Het is interessant te bedenken dat Winckelmann zo ín huis een vertrekpunt kreeg 
aangereikt voor zijn inventarisatie van en onderzoek naar Romeinse collecties. Er 
moet veel vergeleken, geschoven en hergegroepeerd zijn, om tot de chronologische 
ordening te komen. In dit dynamische proces en in het ontstaan van het neo-
classicisme heeft Albani een aanzienlijke rol gespeeld, die door de kunsthistorische 
waardering die Winckelmann lange tijd ten deel viel, onderschat is.395 
 
De inrichting van de Villa Albani was onlosmakelijk verbonden met de 
totstandkoming van het Museo Pio Clementino, dat tien jaar later geopend zou 
worden. Hier werden, eerst onder Clemens XIV en daarna onder Pius VI, vooralsnog 
de Grieks-Romeinse collecties van het Vaticaan gerangschikt. De pausen kenden de 
Villa Albani goed en hebben deze- evenals Clemens XIII vóór hen, meermaals 
bezocht.396 Winckelmann was hierbij de belangrijkste adviseur. Niet gehinderd door 
gebrek aan inspiratie om idolate, homo-erotische poëtische bewoordingen te kiezen 
voor de beschrijving van klassieke sculptuur, gebruikte hij Antinoös als Osiris ter 
illustratie van zijn inleiding tot de Geschichte der Kunst des Altertums. Hij 
beschouwde het als een religieus beeld dat diep respect oproept.397 Het beeld werd 
een icoon, temeer daar het direct geïntegreerd én gekopieerd werd in de porfieren 
zuilen in de nieuwbouw van het Vaticaanse Museo Pio Clementino vanaf de jaren 

                                                

1760.  
In 1771, nog vóór de opening, maakte Paus Clemens XIV bekend dat daarnaast een 
afzonderlijke, door Mengs te beschilderen ruimte zou worden ingericht met 
Egyptische papyri, waarvan het Vaticaan een zeer rijke collectie bezat. Hiervoor 
moest een historisch theologische rechtvaardiging worden gevonden. In het fresco 
diende Mengs tot uitdrukking te brengen dat het aan de vroeg Christelijke kerken in 
Ravenna te danken was dat de papyruscollectie was behouden. Het was het 
Christendom geweest, dat het erfgoed van Egypte had bewaard. Deze continuïteit 
werd zichtbaar gemaakt door de afbeeldingen van Mozes die volgens de 

 
391 Humbert (1994) 8-39 
392 Howard (1993) 239 
393 Röttgen in Beck en Bol (1982) 108 
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395 Vgl. Howard (1993) 
396 Röttgen, S. in: Beck en Bol (1982), zie noot 30, 109-110 
397 Winckelmann (vert. Tassel&Gallo 2005) 108 



overleveringen van de Apostelen in het bezit was van alle wijsheid van Egypte, het 
land van zijn geboorte. Het was een logische voortzetting van de frescocyclus in de 
Sixtijnse kapel, waarin Mozes als voorloper van Petrus was afgebeeld. Hiermee 
verplichtte de Christelijke kerk zich ook getuigenissen uit Mozes’ tijd te 
beschermen.398 Het Vaticaan manifesteerde zich hier als schatbewaarder van de 
geschiedenis van het Christendom. Daarbij hield het vast aan het geloof dat het 
Hebreeuwse volk het begin markeerde van alle geschiedenis en religie en dat de 
oorsprong ervan in de uittocht uit Egypte gezocht moest worden. Doorgaans is de 
katholieke doctrine hierin gericht op het Nieuwe Testament, op de geschiedenis van 
de Verlossing. De Oudtestamentische verhalen over de geschiedenis van het Joodse 
volk en de exodus van Mozes uit Egypte, worden dan gezien als een prefiguratie op 

zag, was echter direct op de Egyptische zaal in de Villa 

de Apollo Belvedere, die op een sokkel tussen twee zuilen was opgesteld. De zaal was 

                                                

‘Christus Verlosser’.399  
Deze door Mengs te beschilderen ruimte was de eerste waarin Egypte in afzondering, 
maar nog steeds binnen de privésfeer, onder de aandacht werd gebracht. Napoleon’s 
commissie die invulling moest geven aan het Verdrag van Tolentino koos eigenlijk 
opvallend conservatief, toen deze eind 1790 hun verzoeken indienden bij de 
conservatoren van de verschillende Romeinse collecties.400 De Vaticaanse papyri 
werden na het Verdrag van Tolentino niet naar Parijs overgebracht. En terwijl de 
Romeinse sculptuur, verankerd in de tuinen en de muren van de Villa Albani werd 
uitgehakt en op transport gezet, bleef de Egypte collectie, op enkele Egyptiserende 
beelden na, in Rome.401 Waar de Grieks-Romeinse sculptuurcollectie van de familie 
Borghese aan Napoleon werd verkocht- Paolina, de zus van de keizer was met 
Camillo Borghese getrouwd- bleef ook de Egyptische zaal van de villa  Borghese, 
rond 1780 ingericht en beschilderd als een Gesammtkunstwerk  intact.402 De zaal, 
intiemer- veeleer bourgeois -dan haar paleiselijke, monumentale voorganger in de 
Villa Albani, kreeg veel navolging in Rome en daarbuiten. In Parijs bestonden 
plannen om de Villa Albani te kopiëren en in te richten met de geconfisqueerde 
collectie.403 De ‘Egyptian Saloon’, die Caspar Reuvens in het weelderige huis van 
Thomas Hope in Londen 
Borghese geïnspireerd.404  
Uiteindelijk waren in het Musée Napoleon, naast enkele uit de Bibliothèque du Roi 
afkomstige Egyptiserende kleinodiën van dubieuze origine, slechts enkele Egyptische 
objecten opgesteld. Twee, uit het Capitolijns museum afkomstige sfinxen flankeerden 

 
398 Zu Dohna (2006) 181 
399 Het Vaticaan geeft als reden voor de verzameling van Egyptisch oudheden als reden dat deze is 
‘connected with the fundamental role attributed to this country by the Sacred Scripture in the History of 
Salvation’, http://mv.vatican.va/3_EN/pages/MEZ/MEZ_Main.html 
400 De briefwisseling, met verlanglijsten die voortdurend ter discussie stonden, bevinden zich deels in 
het Visconti-archief in BnF/SM, n.a.fr. 5966 en 5967. Zie ook hfdst. 1 p. 33 noot 143  
401 Brigitte Kuhn-Forte in Fröhlich (1998) 29. Er bestaan verschillende opvattingen over de mate 
waarin de villa werd aangetast bij de verwijdering van de collectie. Vgl. Röttgen in Beck en Bol (1982) 
112 
402 De schilderijencollectie van de Villa Borghese was –net als de collecties van o.m. het Vaticaan en 
het Capitool als gevolg van het Verdrag van Tolentino- door Frankrijk geconfisqueerd. Deze zijn later 
weer naar Rome teruggekeerd. De 334 stukken antieke sculptuur vormen tot vandaag als de 
‘Borghesecollectie’ het hart van de verzameling antieke sculptuur van het Louvre collectie. In 2005 is 
bij wijze van tijdelijke tentoonstelling voor het eerst een deel daarvan teruggegaan naar Rome, en in 
oorsponkelijke samenhang  
403 Röttgen in Beck en Bol (1982) 112 
404 Vgl. Humbert (1994) 41. Andere voorbeelden hiervan in Rome zijn te vinden in Palazzo Massimo 
en `Palazzo Barberini. Watkin en Philip Hewat-Jaboor (2008)  



bedoeld als een apotheose, die zich voor het oog voltrok nadat de bezoeker de Salle 
du Laocoon had verlaten.  
Nadat de authenticiteit van de Apollo Belvedere in twijfel was getrokken, moet deze 
zaal uit de beeldvorming van het Museum zijn onttrokken. Hubert Robert 
vervaardigde in opdracht van Vivant Denon, de directeur van het Musée Napoléon 
een serie schilderijen van zaalaanzichten. Op één ervan (hoofdstuk 1 fig. 11) legde hij 
de Apollo Belvedere vast. De kleurstellingen- mogelijk iets geromantiseerd door 
Robert- waren gewaagd: azuurblauw tot de hoge lambrisering, een grijsgroen plafond. 
Het ‘altaar ‘voor Apollo en de zuilen van rood porfier, evenals de glanzende sfinxen 
op hun zwarte sokkels stonden ervoor. Het doek van Robert verdween naar Rusland, 
waardoor het uit het reproductiecircuit verdween tot 1999.405 Tot die tijd was de enige 
visuele bron een ongesigneerde pentekening, die heel even, in 1993 opdook bij een 
veiling van Sotheby’s in Londen, om daarna weer in de anonimiteit te verdwijnen (zie 
hoofdstuk 4 fig. 24) .406 De tekening biedt een intiemere blik op de opstelling dan het 
schilderij. De ironie wil dat de sfinxen grandeur verleenden aan de god in wie, na de 
herziening van de canon na 1815, niemand meer geloofde. 
 
Dat de Engelsen de zo zorgvuldig door de Fransen geselecteerde monumentale 
Egyptische stukken als overwinningstrofee in 1801 mee naar huis namen, was 
natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Napoleon moet dit als een grote nederlaag 
hebben ervaren.407 De dertig stukken, grote sarcofagen, stèles en koppen van 
onthoofde kolossale stenen beelden werden door George III aan het British Museum 
gegeven waar ze, tot de oplevering van Saunders’ nieuwe vleugel in 1808 in de tuin 
van Montagu House werden gezet. Geen vloer was bestand tegen het gewicht. Het 
waren deze stukken, en niet de Grieks-Romeinse collectie van Townley, die 
aanleiding vormden voor nieuwbouw. 408 De onwetendheid van de Engelsen over het 
nieuw verworven eigendom was groot; de ontcijfering van hiërogliefen liet nog 
twintig jaar op zich wachten, en de inventarislijst bestond vrijwel uitsluitend uit maten 
en gewichten. Een van de grote sarcofagen werd hoopvol toegeschreven aan 
Alexander de Grote.409 Misschien was het die wel, waarin met regelmaat zwervers 
werden aangetroffen, sinds er geen regels meer waren over de lengte van het verblijf 
van de bezoekers en dientengevolge de bewaking per zaal was afgeschaft.410  
 
De Townley Gallery wordt in het algemeen niet herinnerd als het eerste museum met 
een aanzienlijke Egyptische collectie. Dat heeft niet alleen met de misleidende 
naamgeving van de nieuwe vleugel van het British Museum te maken.411 En ook niet 
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met de sloop van het gebouw, omdat dit plaats moest maken voor het kolossale 
museum zoals wij het nu kennen, van Robert Smirke uit 1843.  
Het is met name de zorgvuldig aangestuurde Franse beeldvorming, die maakte dat de 
verliezer de claim moest afstaan, maar wel de fame kreeg. De Franse expeditie naar 
Egypte was, ondanks de wetenschappers en kunstenaars die in het gevolg meereisden, 
geheel militair van opzet geweest. Met de nederlaag onder de Engelsen achter de rug, 
concentreerden de Franse zich vanaf 1810 met de publicatie van Vivant Denon’s 
Description de l’Égypte, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les 
Campagnes du General Bonaparte (na 1815: ‘de l’Armée Française’) om te buigen 
naar een wetenschappelijk resultaat. De verovering van Egypte, militair jammerlijk 
verloren, werd op die manier een intellectuele overwinning, en zoals Said schreef, 
‘een grootse collectieve toe-eigening van het ene land, door een ander land’.412 
Overwinnaar Engeland moest met lede ogen toezien dat Champollions eerste 
publicatie in 1822 met een vertaling van hiërogliefen: Lettre à M.Dacier, in 1824 
gevolgd door Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, opnieuw een 
Franse overwinning was. Thomas Young, met een majeure stap op weg naar de 
vertaling van hiërogliefen, viste achter het net van de roem. Het sleutelstuk voor de 
vertaling was de ‘Steen van Rosetta’, genoemd naar de vindplaats. De Fransen hadden 
de steen bij de overdracht in 1801 nog proberen te verstoppen. Het brok basalt, 
waarvan het belang direct onderkend was, werd beschreven als ‘ a Stone with Three 
Inscriptions’, waarop triomfantelijk op een van de zijkanten een vierde taal werd 
toegevoegd: ‘Captured in Egypt by the British Army in 1801’.413 De steen werd ter 
bestudering bij de Society of Antiquaries in Londen ondergebracht en vervolgens in 
1808 tussen de andere ‘Alexandrijnse oudheden’ in de nieuwe vleugel van het British 
Museum tentoongesteld.  
De aanblik van de Egyptische monumenten in Londen zal menig Grand-Tour toerist 
die nog voor de Franse Revolutie naar Rome was geweest, vertrouwd zijn 
voorgekomen. Voor de collectioneur Charles Townley was het bezoek aan Rome 
destijds, in 1767, het begin van zijn omvangrijke en belangrijke verzameling. Hij had 
toen ook een bezoek gebracht aan de Villa Albani.414 De opening van de New Wing 
met zijn collectie, in samenhang met de ‘Alexandrijnse’ stukken, een kleine drie jaar 
na zijn dood in 1805, maakte hij niet meer mee. Na Waterloo verwierf het British 
Museum druppelsgewijs monumentale stukken, zoals de 2,5 meter hoge kolossale, 
granieten kop van Ramses II- waarvan men dacht dat het ‘The Young Memnon’ was. 
Pas in de jaren 1830 werd de collectie nog eens significant uitgebreid.415 
 
In de marmeren deurpost boven de toegang naar de essedra, halverwege de trappen 
die het Museo Chiaramonti met het Museo Pio Clementino verbinden, herinnert een 
inscriptie uit 1821 aan de oprichting van een Egyptisch museum, afgescheiden van de 
Attische verzameling (fig.3 en fig.4). Dit initiatief laat zich dat anders beoordelen dan 
Napoleons voornemen om een Egyptisch museum in Parijs in te richten of de Engelse 
oplossing in de Townley Gallery.416 De essedra is de monumentale halfronde 
bekroning van de binnentuinen, die laat in de 16e eeuw als toevoeging van Bramantes 

                                                 
412 Said (1978) 84 
413 Sinds de Steen van Rosetta enkele jaren geleden in een vitrine is geplaatst is dit nauwelijks meer te 
zien.  
414 Een deel van de collectie tekeningen en een aanzienlijk deel van de bibliotheek van de Villa Albani 
is verkocht aan George III van Engeland in 1762, Röttgen in Beck en Bol (1982) 135  
415 Wilson (2002) 75 
416 PIVS.VII.PONTIFICATVS.SVI.ANNO XXI.AEGYPTIIS.ATTICIS.SIGNIS  



ontwerp van de Belvederetuinen is gebouwd. Tegenwoordig is deze bekend als de 
bekroning van de Corte del Pigna, met de reusachtige bronzen pijnappel, die in de 
oudheid als fontein diende (fig.5). Staand, met de rug naar de Pigna, kan een rechte 
lijn getrokken worden naar het hart van de ‘nieuwe arm’, de Braccio Nuovo, die 
oorspronkelijk in 1805/1806, ongeveer gelijktijdig met de Townley Gallery, en 
volgens een soortgelijke zuiver neo-classicistische maatvoering, gebouwd zou 
worden. Door de Franse bezetting en de gevangenneming van Paus Pius VII, werd dit 
plan pas uitgevoerd na de terugkeer van de Vaticaanse collectie in Rome.  
Zo werd de in 1822 geopende Braccio Nuovo, met Grieks- Romeinse beelden, recent 
opgegraven vloermozaïeken en de aloude keizerbustes een eerbetoon aan de Caput 
Mundi (fig.6). De neo-classicistische architectuur ervan is zichtbaar op de achtergrond 
van het beroemde portret van Paus Pius VII Chiaramonti, dat Thomas Lawrence van 
hem maakte. Hij deed dit in opdracht van George IV, de Prins Regent van Engeland, 
die één van de zalen van Windsor Castle liet renoveren en inrichten als de ‘Waterloo 
Gallery’, een monument van vrede en overwinning. Lawrence, algemeen gezien als de 
beste schilder van zijn tijd, kreeg de opdracht om alle sleutelfiguren in de nederlaag 
van Napoleon te portretteren; vorsten, militairen en staatslieden.417 Ook kardinaal 
Ercole Consalvi, topdiplomaat en Pius’ rechterhand werd vereeuwigd. Lawrence’s 
portret van Pius VII is duidelijk geïnspireerd op het majestueuze portret dat Rafael 
eeuwen ervoor van de oude Julius II maakte. De weergave van Laocoön en de Apollo 
Belvedere, vagelijk op de achtergrond te zien, heeft op die manier een dubbele 
betekenis. De paus als beschermheer en restaurator van de kunsten: zo althans werd 
hij in Engeland, waar Rome wederzijdse vriendschappelijke banden mee onderhield, 
gememoreerd.418 De gevangenschap van de paus, de traumatische afvoer van de 
belangrijkste kunstwerken en de Franse bezetting van Rome hadden het Caput Mundi 
een gevoelige mentale klap gegeven, maar niet kapot gemaakt. De Fransen hadden het 
oude hart van Rome, anders dan de pausen voor hen, niet aan zichzelf overgelaten. 
Systematische opgravingen en de institutionalisering van Monumentenzorg hadden 
daarvoor slechts in de kinderschoenen gestaan.419  
De Braccio Nuovo was mooi, indrukwekkend, maar door haar uitgestelde bouw  
achterhaald, vergeleken met de ontwikkelingen in Londen. Misschien dat daarom in 
het hart van de galerij, de uit Parijs teruggekeerde riviergod De Nijl was opgesteld. 
Met zijn blik fier gericht op de ertegenover gelegen essedra, keek hij uit op de 
vernieuwing in het Vaticaan. In al zijn bescheidenheid was dit museum toch het eerste 
dat geheel aan Egypte gewijd was. De pendant van de Nijl, het beeld van de Tiber, 
was in de Franse hoofdstad achtergebleven.420  
                                                 
417 Olson (1986) 90. De andere portretten waren van o.m. Prins Metternich, Premier van Engeland Lord 
Liverpool, Veldmaarschalk von Blucher, Lord Castlereagh en George IV.  
418 Wiseman (1858) 139-140. Vgl. Kelly (1986) 303. De breuk tussen Napoleon en Pius VII was direct 
veroorzaakt door de weigering van de paus om actief deel te nemen aan het Continentale Systeem. 
Hierin werd Engeland uitgesloten van handel op het (Europese) continent en werden Engelse goederen 
geboycot. Toen de paus niet te vermurwen bleek, werd hij in 1809 gevangen genomen, Rome bezet en 
ook het Vaticaan en de Vaticaanse bezittingen elders geannexeerd.  
419 Zie Ridley (1992) voor nauwgezette wijze waarop Fransen de monumentenzorg aanpakten, 
systematische opgravingen uitvoerden, en een nieuwe reflectie op de antieken boden in het 
kunstonderwijs.  
420 Omdat de collectie volgens vastgestelde ‘schatting’ na het Verdrag van Tolentino was 
overgedragen, moest bij terugkeer uit Parijs de waarde gelijk blijven. Aangezien de waarde van de 
collectie in economisch opzicht gestegen was, mede beïnvloed door de gestegen prijzen sinds de Britse 
aankoop van de Elgin Marbles, moest onderhandeld worden over collectiestukken die in Frankrijk 
waren achterbleven. De collectie Albani bleef nagenoeg geheel in Parijs en vormt samen met de 
Borghese collectie het hart van de antiekenafdeling. De familie was niet vermogend genoeg om de 



 
In het portret dat Lawrence van hem maakte, houdt Pius VII het contract vast van 
Antonio Canova’s aanstelling als Praefect van de Schone Kunsten in Rome. De 
beeldhouwer Canova was de auctor intellectualis van alle artistieke en 
cultuurhistorische ontwikkelingen in het Vaticaan, tot zijn dood in 1822. Zeventien 
jaar lang had hij in onzekerheid verkeerd óf de Vaticaanse collectie ooit nog terug zou 
keren. Al die tijd was Antonio Canova, als opvolger van Ennio Quirinio Visconti, 
verantwoordelijk geweest voor de Vaticaanse oudheden. De situatie was ambivalent, 
zijn houding niet. De Fransen mochten hem niet uit zijn ambt ontslaan. Napoleon 
adoreerde zijn beeldhouwkunst. Tegelijk nam Canova nadrukkelijk stelling in het 
gevecht tegen de Franse invloed in het ‘Département du Tibre’. Zijn verdriet om het 
gevangenschap van de mecenas van Rome, zoals hij Pius VII omschreef, was 
immens.421 Canova beschouwde zichzelf als een schatbewaarder, die in de geest van 
de paus de stad en haar kunsten diende te beschermen. Om daarin te kunnen 
volharden, nam hij opdrachten om de keizerlijke familie te portretteren voor lief.422 
Toen de drieëntachtig topstukken van het Vaticaan het huis verlieten, restte er immers 
weinig dan wat over was te reorganiseren en ten toon te stellen. Bij wijze van subtiel 
protest hakte hij nieuwe marmeren beelden als citaten van de missende stukken. 
Perseus, met het hoofd van Medusa in de hand, was herkenbaar geïnspireerd op de 
Apollo Belvedere, en nam diens plaats in op de lege sokkel in de beroemde Cortile 
delle Statue.423 Op dezelfde wijze kan de eindeloze rij antieke bustes in Museo 
Chiaramonti geïnterpreteerd worden: gelijk een oorlogsopstelling. De legitimatie die 
Canova hierover gaf bevestigt dit beeld eens te meer: Chiaramonti was een museum 
voor ‘erudizione’, en ‘testimonianza storica’: ter lering en historisch besef (fig.7).424 
Na de terugkeer van de paus in 1815 gaf Canova de opdracht om de lunetten tussen de 
bogen, die ten tijde van de oorlog kaal stucwerk waren gebleven, te beschilderen met 
fresco’s. Het thema: Rome als kunstenaarsatelier en als onuitputtelijke bron van 
inspiratie (fig.8). Eén ervan is de schildering van Francesco Hayez, waarop de 
terugkeer van de kunstcollectie uit Parijs is weergegeven. Niet voor niets heeft het 
Vaticaan de benaming van de opstelling tot de dag van vandaag gehandhaafd als het 
‘museo nel tempo di guerra’.425 
 
Canova begreep, na zijn glorieuze rondje Parijs en Londen- waar hij de Britse staat 
positief adviseerde in de aankoop van de ‘Elgin Marbels’, dat Rome met grote haast 
haar schatten ten toon moest stellen.426 Het Egyptisch museum in de essedra, dat 
voorlopig bestond uit Romeins-Egyptische beeldhouwwerken uit de Villa Hadriana, 
aangevuld met papyri en spolia uit Rome, was geheel zijn  idee.427 De historisch-
theologische legitimatie dat de Christelijke kerk zorg moest dragen voor Egyptische 
getuigenissen uit de tijd van Mozes ging hier niet meer helemaal op, en werd 
zodoende achterwege gelaten. Canova baseerde zich op Winckelmann, en dat was op 
                                                                                                                                            
kosten voor transport te kunnen dragen. Zij liet de selectie van de beste stukken over aan Canova. Een 
deel van de in Parijs achtergebleven stukken werd verkocht aan Ludwig van Beieren, ter verluchtiging 
van zijn Glyptothek. Zie Martinez (2004) 175-177 
421 Zu Dohna (2006) 57 
422 Ibid. 59  
423 Ibid. 31 
424 Ibid. 53 
425 Ibid. 52 
426 Zie hfdst. 1 p. 37-39 voor Canova’s  werkzaamheden in Parijs en Londen. Canova bezocht in 
Engeland de grootste sculptuurcollecties in en rond Londen. 
427 De brief is afgedrukt in Nogara (1941) 26-29 



dat moment voldoende. Zijn initiatief kan gezien worden als het krachtige vervolg op 
een brief die hij in 1819 aan kardinaal Bartolomeo Pacca, de invloedrijke kamerheer 
van Pius VII  schreef, om hem te bewegen tot de aankoop van een aantal Egyptische 
collecties. Rome en het Vaticaan, vond Canova, vormden een Museo del Mondo, waar 
de beste kunst van de hele wereld te zien moest zijn: ‘[...] di tutto il globo’. En met 
een sneer naar Parijs: in plaats van een Museo di una sola regione .428 Met zijn 
referentie naar Rome als Caput Mundi droeg Canova, als artist-curator, in de meest 
letterlijke zin bij tot de restauratie van het prestige van de stad.429 Yvonne zu Dohna 
concludeerde niet voor niets dat de eenheid van de Braccio Nuovo, het Museo 
Chiaramonti en het Museo Egizio als Canova’s Museum kan worden beschouwd.430 
De schenking van de Etruskische vazen in 1815, als symbolisch vertrekpunt voor de 
Etruskische collectie van het Vaticaan, kan hieraan worden toegevoegd. Samen met 
het Museo Egizio was dit immers bedacht ná Waterloo. Beide initiatieven 
representeren de hang naar het eigene, het onderscheidende. Na de Franse revolutie en 
de Napoleontische overheersing, was Europa toe aan rust en stabiliteit. Grote 
historische beschavingen dienden als voorbeeld. Egypte, verankerd in de universele 
geschiedenis, werd in Europa weliswaar beschouwd als de bakermat van de eigen 
cultuur, maar bleef toch een ander. Alleen in Rome was Egypte al eerder deel van het 
zelfbeeld.  
 
Rome was dus, eerder dan Parijs, het centrum van de toe-eigening van Egypte. Of 
beter gezegd: Italië was dit eerder dan Frankrijk. In de roep om bestuurlijke 
hervorming van Italië behoorde een Koninkrijk ook tot de mogelijkheden. Het Huis 
van Savoye, in Turijn, gooide hoge ogen. Koning Carlo Felice van Savoye, die in 
1824 meer dan 5000 Egyptische voorwerpen schonk om het Regio Museo delle 
Antichità Egizie op te richten, zette de nationale competitie in.431 Toen Champollion 
in 1825, op weg naar Rome de collectie kwam bestuderen stelde hij vast dat de weg 
naar Memphis en Thebe via Turijn leidt. Victor Emanuel II van Savoye werd in 1861 
de eerste koning van Italië. In de competitie om de hoofdstad, die vanaf de jaren 1830 
werd gevoerd legde Turijn het in 1865 af tegen Rome. Sindsdien laat Italië zich erop 
voorstaan in het bezit te zijn van de grootste Egyptische collectie in Europa.432  
 
De Napoleontische expedities, de Franse intellectuele toe-eigening en de ontcijfering 
van het hiërogliefenschrift hebben in de verzamelingen als katalysator gediend. Het 
aanzicht van de musea van oudheden in Noordwest Europa veranderde echter niet in 
de eerste, maar in de tweede plaats door de opname van Egyptische collecties. In 
Leiden kwam Egypte pas in 1826 binnen, toen het ‘archaeologisch kabinet’ een 
nationaal museum in wording was. Daaraan zal in hoofdstuk 4 aandacht worden 
besteed. Terwijl in Rome de Braccio Nuovo en het Museo Egizio werden geopend, 
kwamen in Nederland scheepsladingen Perzische en Indische manuscripten en 
beelden binnen. Daarmee volgde Leiden Londen en laat het zich daarmee het beste 
vergelijken  
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431 Deze verzameling kwam tot stand met behulp van Bernardino Drovetti, die in Piëmont geboren was, 
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432 ‘De tweede ter wereld, ná Cairo’, heet het doorgaans. Zie ook hoofdstuk 4. 



 
 
III De Oriënt in Nederland: vóór alles Java  
 
Al in het laatste kwart van de achttiende eeuw werden bij de hoofdkwartieren van de 
Oost-Indische compagnieën satelliet-instituten opgericht, waar men zich ten doel 
stelde encyclopedische kennis te vergaren en te verspreiden. Voorbeelden hiervan zijn 
Het Bataviaasch Genootschap, opgericht in 1778, en het in 1784 opgerichte ‘Asiatic 
Society of Bengal’.433 De Republiek der Letteren kreeg daarmee een kosmopolitisch 
karakter. Tegelijk werd in academische kringen van het moederland geanticipeerd op 
nieuw philologisch onderzoek in de Oriënt, dat met de ‘buitengaatse’ imperialistische 
en kolonialistische ondernemingen steeds belangrijker werd gevonden. Hierbij lag de 
nadruk op schriftelijke bronnen. De interesse voor de Oriënt en Azië was hier dus 
zeker geen katalysator voor de ontwikkeling van de archeologie als wetenschap. De 
vertrouwde en beproefde methoden van de philologie bleven vooralsnog toereikend 
om vraagstukken rond taalstammen en taalverwantschap te kunnen onderzoeken. 
Waar de oude beschavingen door het Osmaanse Rijk bestuurd werden, of anderszins 
tot de Islam waren bekeerd, was, zo oordeelde men in het westen, iconoclasme een 
serieuze bedreiging. Dit uitte zich in een grenzeloze bewondering voor de oude 
cultuur en minachting voor de dragers van de contemporaine religie. Dat de 
werkelijkheid veel genuanceerder was, is recentelijk pas onder de aandacht gebracht. 
De nuance is gelegen in het feit dat in sommige inheemse culturen, zoals op Java, de 
oudheden van vroegere beschavingen na het verdwijnen van het hindoeisme en het 
boeddhisme nog wél een belangrijke rol speelden.434 Het schrift daarentegen, door de 
Moslimcultuur hogelijk gewaardeerd en ontwikkeld tot autonome grafische 
kunstvorm, was- ook vanwege de onbekendheid met de betekenis- nooit ten prooi 
gevallen aan vernietiging.  
 
De geweldige hoeveelheid manuscripten die Europa bereikte vormde voorlopig 
voldoende onderzoeksmateriaal voor de eerste generaties Sanskritisten, Perzisch 
filologen, Oud-Javaans filologen en Egyptologen. Rond 1800 waren in Engeland de 
eerste particuliere verzamelingen hiervan, samen met de eerste oudheidkundige 
objecten geveild. Lang voordat het Indian Museum van de East India Company in 
Londen de uitdragerij van de Oost werd, was zij een deftige bibliotheek.435 Daar 
werden de handschriften bestudeerd door de eerste kring van taalkundigen die de 
vroegste kern van de studie naar Perzië, India en het verdere Azië vormden. De 
oudheden die geveild werden bestonden uit sculptuur. Aanvankelijk waren dit kleine 
bronsjes of delen van grotere beelden. Handen, een enkele kop: net zoals men gewoon 
was afgebroken delen te verzamelen van de Grieks-Romeinse beeldhouwkunst. Ze 
hadden in de koloniale huizen van de regenten en bestuurders deel uitgemaakt van de 
bibliotheek, zoals gebruikelijk was in Europa.  
 
Dat het onderzoek intrinsiek verbonden was aan de wens om uitsluitsel te kunnen 
krijgen over de opname of uitsluiting van een cultuur in de universele geschiedenis, 

                                                 
433 Anders dan de chronologie van de oprichting doet vermoeden, was er in Calcutta al een traditie van 
enkele decennia in de bestudering van manuscripten in Sanskriet. In de verwerving van kennis over de 
taal en iconografie liepen de Britten dus ruim een generatie voor op de Nederlanders. 
434 Dit is gedaan door Lunsingh Scheurleer (2007). Zie ook paragraaf IV van dit hoofdstuk, p. 120 
435 De bibliotheek wordt in de literatuur ook wel die van de India Office (dat deel uitmaakte van de East 
India Company) in Londen genoemd, of die van de Indian Repository. 



laat zich eenvoudig lezen in het op de cultuur van Brits-Indië gebaseerde The 
Mythology of the Hindus van Charles Coleman.436 Dat hij ambivalent was in 
stellingneming is tot in de details herkenbaar. Op het linnen omslag van het boek uit 
1832 is een Egyptiserend motief afgebeeld, terwijl in de verantwoording de relatie 
met deze cultuur overtuigend wordt gelegd (fig.9) De auteur zet hierin uiteen welke 
uiteenlopende hypotheses er op dat moment bestaan over de relatie tussen India, 
Egypte en Perzië in de oudheid. Sommigen, zo zegt hij, zijn ervan overtuigt dat de 
Indiase goden en religie haar oorsprong vinden in Egypte. Anderen denken dat het 
andersom is: eerst India, daarna Egypte. Weer een ander, en hierbij sluit Coleman zich 
aan, ziet Perzië als het begin van alles, waarna Egypte zich hierdoor liet beïnvloeden 
en het pantheon der goden zich van daar uit verder heeft verspreid. 437 
Een overzichtswerk als dat van Coleman was het resultaat van vergelijking tussen 
mythen, sagen en legenden, met de driedimensionale weergave ervan: sculptuur. 
Vrijstaand of in reliëf, monumentaal of klein en decoratief, het was sculptuur waar a 
priori de aandacht naar uit ging bij de vorming van de eerste museale verzamelingen 
vanaf 1816. Naast het feit dat sculptuur zich goed liet bestuderen aan de hand van 
schriftelijke bronnen, was het belang dat eraan gehecht werd een rechtstreeks 
voortvloeisel uit de waardering die men in Europa voor deze kunstvorm koesterde. En 
sculptuur was voorhanden. De eerste monumentale beelden die naar Europa werden 
verscheept, waren afkomstig uit de ruïnes die herkenbaar waren in het landschap. Dat 
de ruïnes aan hun lot waren overgelaten, maar de sculptuur en de plaatsen nog wel een 
rol speelden in de rituelen van de gemeenschap, daarvoor lijkt men de ogen te hebben 
gesloten. Al wat in steen gebouwd en uit steen gehouwen was, werd voor wetenschap 
en eigen genoegen verzameld, en op transport gezet. Zolang deze zichtbare reservoirs 
van het verleden niet uitgeput waren, was er geen noodzaak voor systematisch 
onderzoek.  
 
Nederland speelde sinds de oprichting van het Koninkrijk opnieuw een majeure rol in 
de kolonisatie. Bij de Conventie van Londen, in 1814, werd op politieke gronden 
bepaald dat de Britse bezittingen in de Oost-Indische Archipel weer aan Nederland 
zouden worden overgedragen. In 1815 werd dit formeel bekrachtigd. De Nederlandse 
koloniale aanwezigheid overzee was in die tijd nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. 
Dit gold ook voor de Britten. In de loop van de negentiende eeuw zou de wereld er 
geheel anders uitzien. In 1850 viel een kwart van de continenten, van Ottawa tot 
Auckland, van Kaapstad tot Calcutta, van Singapore tot Spanish Town onder de Britse 
kroon. Twintig procent van de wereldbevolking zou dan onderdaan zijn van Koningin 
Victoria. Engeland kon in die eerste decennia van de 19e eeuw dan wel heerser zijn 
over de zee; de contouren van het toekomstige imperium dat in Engeland permanent 
ter discussie stond, maar waaraan doelgericht gebouwd werd, waren nog uiterst 
rafelig.438  
                                                 
436 Het boek is één van de weinige die met collectie ‘Indische oudheden’ van het, inmiddels, Rijks 
Museum van Oudheden aan het Rijks Ethnografisch Museum in 1903 Leiden werd overgedragen. Het 
catalogusnr van RMO was: RAR 520 1.  
437 Coleman (1832) X: ‘In respect of the origin and antiquity of the Hindu mythology, numerous 
conjectures have been hazarded, in which widely contrasted hypotheses have been advanced in 
opposition to each other. By some it has been urged, that India derived her religion and her gods from 
Egypt; by others that Egypt obtained hers from India; and by a third party that Persia was the 
immediate parent of both. The latter conjecture will, perhaps, appear to be as well-founded as any, as 
we have reason to believe that the earliest departure from the worship of a surpreme and invisible god, 
took place in Chaldea…’  
438 Jasanoff (2006) 6 



De communicatie tussen Europa en de kolonies was uiterst gebrekkig vanwege de 
recente oorlogstoestand en de primitieve technische middelen. Schepen gemaakt van 
de resten van vergane scheepswrakken waren geen lang leven beschoren. Over de 
Conventie van Londen was lange tijd nagenoeg niets bekend in de kolonie.439 De 
Engelse handelswijze bepaalde in sterke mate de koers van het Nederlandse optreden 
overzee. Willem I steunde in deze formatieve periode op een handvol politici, waarbij 
Anton Reinhard Falck als Minister van Staat in de formulering van het 
buitenlandbeleid veel gewicht in de schaal legde. Zijn benoeming tot ambassadeur in 
Londen in 1823, gevolgd door het vertrek dat Reuvens begrijpelijkerwijs zo betreurde, 
markeerde het belang dat Nederland had bij optimale diplomatieke betrekkingen met 
Engeland: Nederland had koloniale macht nodig om in Europa een sterke speler te 
zijn.440 Falcks rol was onmisbaar in de onderhandeling over de verdeling van Brits 
Indisch en Nederlands Indisch bezit, dat voorheen door handelsmaatschappijen was 
bestuurd, en waarvan de resultaten in 1824 werden bekrachtigd met zijn 
ondertekening van het Verdrag van Londen.441 Pas in 1830 was de administratieve 
eenwording van Java onder Nederlands gezag voltooid.  
 
De langdurige totstandkoming van centraal gezag op Java stond de verzameling van 
oudheden geenszins in de weg. Dat de Oriënt en Azië ook in Nederland een serieus 
punt op de agenda werd, is te zien aan het uitnodigingsbeleid in 1816 van het 
Koninklijk Instituut in Amsterdam. Behalve Reuvens en Boissonnade, werden ook L. 
Langlès, hoogleraar Perzisch en Maleis in Parijs, en de ‘Litt. Orient.Prof. te Franeker’ 
H.A. Hamaker uitgenodigd. Soms was het even zoeken, zoals blijkt uit de 
correspondentie rond de uitnodiging aan W. Hamilton uit Londen. Laatstgenoemde 
was niet dé William Richard Hamilton die als attaché onder Lord Elgin in 
Constantinopel werkzaam was geweest en die tijdens onderhandelingen in Alexandrië 
nog net voor vertrek de Steen van Rosetta achterover had weten te drukken. Of het 
instituut zich nu vergist heeft is niet duidelijk, maar zowel initialen als foutieve 
adressering zorgden voor grote vertraging. Uiteindelijk kwam er antwoord, waarin 
Alexander Hamilton voorzichtig beredeneerde dat de zinsnede over het professoraat 
aan het ‘College Orientale’ uitsluitsel gaf dat het over hem ging- maar dat hij dit toch 
nog graag bevestigd wilde zien.442  
De hoogleraar Perzische philologie William Ouseley, en zijn broer Sir Gore Ousely- 
die eveneens de Perzische taal bestudeerde, vormden samen met de Sanskriet-filoloog 
Charles Wilkins de kern van een Oriëntalistische kring die zich vanuit Londen 
gaandeweg uitbreidde naar Parijs en geheel West Europa. Ook Sir William Ousely 
had in 1816 een uitnodiging ontvangen van het Koninklijk Instituut, en liet vanuit 
Parijs weten hiermee vereerd te zijn: ‘As soon as I shall have published an account of 
my travels in Persia and other parts of Asia, I propose to myself the pleasure of 
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visiting Amsterdam- meanwhile I shall take an early opportunity of communicating to 
the Institute some observations on different subjects of Oriental Antiquity […].443  
 
In 1824 werd ook Champollion naar grote tevredenheid van hemzelf (‘..mon 
apothéose à Amsterdam’) en van de Franse intellectuele elite tot corresponderend lid 
van de Derde Klasse benoemd.444 De verschillende specialismen in het instituut 
weerspiegelden de veranderde koers van het koninkrijk en vormden het kader en het 
internationale netwerk Oriëntalisten van Caspar Reuvens. Met Hamaker, de 
belangrijkste hiervan in Nederland, had hij al in 1822 een verschil van mening, toen 
zij zich gezamelijk bogen over Punische stèles uit Carthago, die Jean Émile Humbert 
na bemiddeling van Falck aan het museum had verkocht.445 Het conflict hierover was 
terug te voeren op uiteenlopende interpretaties, waarbij Reuvens zich op stilistische 
gronden en Hamaker zich op louter tekstfilologische gronden baseerde. Reuvens vond 
Hamaker ouderwets. Zijn zienswijze ging voorbij aan de nieuwe inzichten van 
Winckelmann en Visconti, toch alweer zo’n halve eeuw geleden. Het was een schisma 
dat manifest werd bij de aankoop van Egyptische collecties, en waarbij op ministerieel 
niveau werd ingegrepen, waarna Hamaker besloot dat de samenwerking ten einde was 
gekomen. 446 Dat was in 1826, toen het Museum van Oudheden inmiddels een grote 
collectie had opgebouwd en uit leek te groeien tot een nationaal  museum. Voordien 
begonnen de contouren zich daarvan af te tekenen toen Nederland met de oudheden 
uit Java een begin maakte met de eerste uitbreiding van formaat van het Leidse 
Kabinet sinds het legaat van Van Papenbroeck. 
  
Nederland had al vroeg belangstelling voor de materiële cultuur van het ‘Rijk van 
Bantam, Batavia en Cheribon’, zoals Java werd genoemd. Aan het staatsieportret uit 
1819, dat Joseph Paelinck van Willem I maakte, is te zien dat de vorst duidelijk een 
wereldrijk voor ogen had. Terwijl zijn blik de grenzen overschrijdt, wijst hij met zijn 
gehele rechterhand naar de kaart van Java. Het is een bekend gebaar dat direct bestuur 
symboliseert.447 Meteen in 1815 vertrok Caspar G.C. Reinwardt (1773-1854), de door 
Willem I benoemde eerste directeur ‘tot de zaken voor landbouw, kunsten en 
wetenschappen op Java en de naburige eilanden’ naar Batavia. Reinwardt, Duits van 
geboorte, woonde enige tijd bij familie in Amsterdam waar hij apothekersleerling was 
en het Atheneum doorliep. Botanie had zijn grote belangstelling, maar net toen hij in 
1800 op punt van vertrek stond om naar Göttingen af te reizen en bij Blumenbach te 
studeren, kwam er een hoogleraarsplaats Geneeskunde en Natuurlijke Wijsbegeerte in 
Harderwijk vacant. Reuvens’ Harderwijkse jaren overlapten niet met die van 
Reinwardt, aangezien deze in 1808 door Lodewijk Napoleon benoemd werd als 
directeur van een nog aan te leggen plantentuin, diergaarde en een museum van 
natuurlijke historie, die eerst in Soestdijk en daarna achter het Paviljoen in Haarlem 
(tegenwoordige provinciehuis) ontwikkeld zou worden. In 1810 werd hij 
buitengewoon hoogleraar Chemie en Pharmacie te Amsterdam en directeur van 
‘sLands Kabinet van Natuurlijke Historie te Leiden.448 Hij was dus enige tijd vóór 
Reuvens in Leiden aangekomen en was zo’n vijftien jaar ouder. Hun contact later, 
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was professioneel maar niet vriendschappelijk. Reinwardt onderhield net als Reuvens 
warme banden met Falck en Van Lennep. Eenmaal in Batavia werd hij tevens 
benoemd tot voorzitter van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen. Het feit dat in een persoon een functie als bestuurder vanwege de 
overheid en van een wetenschappelijk instituut was verenigd, zegt veel over de 
vanzelfsprekende verstrengeling tussen de overheid en het genootschap.449  
Het genootschap was onder voormalig tussentijds Brits bestuur, van 1811-1816, de 
grote speler geworden in de overzeese kennisvergaring van Javaanse cultuur. 
Nederland kon dan wel goede diplomatieke banden met de Engelsen onderhouden; in 
intellectueel opzicht sneden de Engelsen de Nederlandse bestuurders volledig de  pas 
af. Een goed voorbeeld hiervan is de totstandkoming van de publicatie van 
reisverslagen van luitenant-kolonel Colin Mackenzie.  Zijn omvangrijke verzameling 
oudheidkundige gegevens en Javaanse manuscripten schonk hij aan de bibliotheek 
van zijn werkgever, de East India Company in Londen. Mackenzies Javaanse 
oudheidkundige observaties leunden zwaar op gegevens die hij van de voormalige 
Hollandse gouverneur Nicolaus Engelhard had ontvangen. Engelhard was tot 1808 
Gouverneur geweest van Java’s Noordoostkust. In zijn tuin, ‘ De Vrijheid’ in 
Semarang, had hij een beeldenverzameling aangelegd. De beelden waren afkomstig 
uit verschillende ruïnes verspreid over Java.450  In 1806 had Engelhard de ‘opname’ 
doen gelasten van de tempels van Prambanan, op midden Java, wat betekent dat hij 
zijn luitenant der genie Cornelius, die spoedig daarna werd bevorderd tot majoor, de 
tempels liet tekenen en beschrijven. 451 Zoals Napoleon zijn manschappen in Egypte 
inzette om de oudheden op te meten en in kaart te brengen, zo werd ook op Java het 
systematisch tekenen van de oudheden gedaan door Hollandse militairen en 
tekenaars.452  
Nadat Mackenzie in opdracht van Raffles een verzameling had aangelegd van 
verhandelingen, memories, akten en brieven, had hij een vragenlijst opgesteld in het 
Engels en het Frans, en vanuit de India Office gestuurd naar iedereen van wie hij 
inlichtingen over Java meende te kunnen krijgen. Eén van hen, ‘de persoon die vóór 
alle anderen in aanmerking moest komen voor de toezending van zulk een 
vragenlijst’, was Engelhard.453 De vragenlijst, die Mackenzie aan Engelhardt stuurde 
nam hij hierin integraal op, wat hier ook is gedaan aangezien zij van belang is in het 
licht van de filologische ontwikkelingen in die tijd, zoals deze zijn beschreven in het 
tweede hoofdstuk. Tevens laat het document zien hoe in die eerste decennia van de 
19e eeuw de wetenschappelijke belangstelling voor taalkunde werd uitgebreid met die 
voor oudheidkunde. De laatste vraag geeft inzicht in de wijze waarop men de 
geschiedenis van Java aan de eigen klassieke beschaving hoopte te kunnen koppelen. 
Numismatische vondsten waren immers het bewijs van contact, via welke omweg dan 
ook:  
 

1. What are the names of the places where the inscriptions are found? What is 
their present state? Do any persons inhabit there now? What are the traditions 
of the country regarding these places? By whom and at what time were they 
built; and when, or by whom were they destroyed? 
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2. What is the distinguishing name of the characters on the stones? What is the 
language of these inscriptions? Are any more of them known in Java, or in any 
of the adjacent islands, as Bali, Sumatra, &c.  

3. Who translated the inscriptions, and where can any other persons capable of 
translating them be found? Are the characters used in the books, and can any 
be obtained? 

4. Do any books relating to the history of Java remain? What are their names? 
And what are the names of the most popular Javanese books? 

5. Some idea of Javanese history previous to the introduction of 
Mohammedanism would be desirable. What was the state of the country then? 
Of its Government? […] 

6. When did the Chinese first frequent the island? Do the Chinese themselves 
preserve any historical works or traditions of their history? 

7. When did the Malays first come into these islands? Is there any tradition, 
inscription or Book existing, connected with this subject? 

8. A list of any books giving any notice of the History, Institutions and 
Revolutions of Java and these islands would be very desirable. 

9. The situation of the ancient cities and capitals to be pointed out; as Majapaith, 
Damak, &c. 

10. Were any gold or silver coins, any Roman or Greek coins or medals found in 
any part of the island? Or is there any notice of any other antiquities being dug 
up at any other time? 

 
Aan de volgorde van Mackenzies vragen is te zien hoe hij zijn gegevens eerst aan 
primaire schriftelijke, dan aan secundaire historische bronnen en vervolgens aan 
numismatische en andere oudheidkundige vondsten probeerde te ontlenen. Hij zocht 
dus niet alleen naar filologische, maar ook naar archeologische bronnen in de bepaling 
van de positie van de Javaanse cultuur in de universele geschiedenis. 
Krom’s publicatie in 1920, is de laatste die aan Engelhard is gewijd. De auteur stelt in 
een noot verbaasd vast dat de naam van zijn hoofdpersoon verdere introductie 
behoeft, omdat de nieuwe druk van de Encyclopaedie van Nederlandsch Indië ‘alle 
belangrijke gegevens rondom deze persoon lijkt te negeren’.454 Ruim honderd jaar 
later, de vragenlijst en antwoorden moeten tussen 1809 en 1814 gecirculeerd hebben, 
toonde de archeoloog Krom zich teleurgesteld over de kwaliteit van Engelhards 
kennis. Dat de antwoorden in een veel later discours, betreffende de herkomst en 
eigendomskwesties van oudheden wel een interessante rol spelen, komt in de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk ter sprake. 
 
Mackenzies reisverslagen werden niet door hem zelf uitgegeven, maar in 1814 bij het 
Bataviaasch Genootschap, na zijn vertrek. Ze werden uitgegeven door de Britse 
gouverneur Sir Thomas Stamford Raffles onder de titel ‘Narrative of a journey to 
examine the remains of an ancient city and temples at Brambana in Java’. Hierin 
werden Engelhards bevindingen, de antwoorden op met name de eerste vraag van 
Mackenzie overgenomen zonder adequate bronvermelding. Raffles, van wie bekend is 
dat hij nooit te beroerd was om andermans onderzoeksvruchten onder eigen naam te 
publiceren, liep daarmee warm voor zijn eigen invloedrijke The History of Java. Dit 
was een uit twee delen bestaand werk dat in 1817 in Londen verscheen, en dat een rijk 
naslagwerk was over de natuurlijke, sociaal-economische en culturele geschiedenis 

                                                 
454 Krom (1920) 436 n.3 



van het eiland. Het hoofdstuk ‘Antiquities’, in het eerste deel, was van grote invloed 
op alle Europeanen die in de daarop volgende decennia Javaanse cultuur 
bestudeerden. Belangstelling uit wetenschapshistorische hoek leidde in 1978 tot een 
heruitgave.455  
 
Een belangrijke missie waarmee Reinwardt vertrok betrof het verzamelen voor 
Nederlandse collecties. 456 Voor Reinwardt, die in 1815, twee jaar voor de publicatie 
van The History of Java naar het eiland vertrok, luidde de opdracht van de koning 
zich ‘te bevlijtigen om precieze kennis te bekomen van den uitslag der navorschingen 
bereids door den Majoor Mackenzie op Java gedaan’.457 Dat het onderzoek van 
Engelhard en zijn Hollandse militairen en ingenieurs sindsdien niet meer serieus 
genomen werd, komt waarschijnlijk door het onderscheid dat het nieuwe Nederlandse 
bestuur maakte tussen ‘oudgasten’ en nieuw aangekomen ‘totoks’. De oudgasten, 
voor het merendeel in 1808 ontslagen, waren niet populair. Nikolaus Engelhard was 
zo’n oudgast. De totoks bekeken hen met dedain. Oudgasten werden geassocieerd met 
het despotisme waarin het Engelse bestuur onder Raffles verandering had willen 
brengen. Zij waren pragmatisch in hun dagelijkse omgang met inlanders, en 
gedroegen zich- zo werd generaliserend beoordeeld- op z’n zachtst gezegd niet 
voorbeeldig. De totoks daarentegen, lieten zich er op voorstaan de Christelijke moraal 
hoog te willen houden.458  
Inmiddels had Raffles geheel tegen zijn zin het eiland verlaten om plaats te maken 
voor Nederlandse bestuurders en om zelf zijn loopbaan te vervolgen als Brits 
gouverneur van Singapore. De oudgasten bleven knarsetandend achter en verbeten 
zich over de scrupuleuze wijze waarop Raffles zich allerlei onderzoeksgegevens van 
de verschillende bestuursambtenaren op het eiland Java had toegeëigend. Engelhards 
vroege inspanningen, die ondanks latere kritiek in zijn eigen tijd niet ter discussie 
stonden, werden door de nieuwe lichting geheel aan de aandacht onttrokken. 
Reinwardt, die het Nederlandse Koninkrijk vertegenwoordigde en niets te maken had 
met onder Napoleon ontslagen oudgedienden, zou er alles voor in het geweer stellen 
zijn eigen inspanningen onder de aandacht van zijn opdrachtgevers te krijgen. In 1827 
schreef Nikolaus Engelhard hierover een brief aan Caspar Reuvens. Hij betichtte 
Raffles van plagiaat. Gefrustreerd en verbitterd stelde hij vast hoe figuren als Raffles 
met de veren van anderen pronken, door hun auteurs niet te noemen ‘De meeste 
tempels en beelden als tabellen in het werk van Raffles voorkomende, zijn van mij 
afkomstig[...] De originelen zijn aan de Hoge Regering in ‘t jaar 1803 overgezonden 
en de copyen bezitten nog onder mij, en die ik eenige tijd aan de Heer Raffles te leen 
gegeven heb.’ 459  
 
Of naast Reinwardt ook andere Nederlanders zich diepgaand in de inlandse cultuur 
wensten te verdiepen is de vraag. Na de bestuursovername bleef Baron van de 
Capellen als gouverneur-generaal van Nederlands Indië tot 1826 op Java. Capellen, 
die zelf ook verzamelde, wordt vooral gememoreerd als brenger van beschaving en 
bestrijder van de uitwassen waar Europeanen zich in den vreemde aan overgaven, 
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maar gaf toe evenveel van het Maleis te weten als een blinde van kleuren.460 
Raffles’werk en het eveneens in die tijd verschenen History of the Indian Archipelago 
van Crawfurd, werden en worden als standaardwerken beschouwd, die Reinwardt ten 
spijt, niet door de Nederlanders werden overtroffen. In de inleiding van de 
Nederlandse heruitgave van 1978 is Engelhards aandeel genoemd.461 Engelhard is in 
recente historiografie van Nederlands Indië nagenoeg afwezig en dat is gezien zijn 
verdere rol in de ontwikkeling van verzamelingen op Java ten onrechte. Een aantal 
van de beelden die destijds in zijn tuin ‘De Vrijheid’ in Semarang bij Batavia stonden, 
vormt nu het hart van de afdeling Indonesië in het Museum voor Volkenkunde te 
Leiden. De verzameling Javaanse kleinodiën en bronzen beeldjes van Thomas 
Stamford Raffles zijn door zijn weduwe in 1854 nagelaten aan het British Museum. 
Een selectie daarvan is opgesteld in de zalen die aan ‘Asia’ zijn gewijd. Hierin 
vormen zij in bescheiden omvang een kwalitatief opvallend hoogwaardige herinnering 
aan de Javaanse jaren van deze diplomaat. 
 
In de notulen van het Koninklijk Instituut is te lezen hoe David Jacob van Lennep in 
1818, tijdens de december vergadering van de derde klasse een klein stenen beeld liet 
zien van een vrouwenhoofd. Hij had het ten geschenke gekregen van Reinwardt. Het 
was het eerste oudheidkundige object dat Reinwardt vanwege zijn functie als 
voorzitter van het Bataviaasch Genootschap vanuit de kolonie naar Amsterdam 
stuurde.462 Voor Caspar Reuvens, die een half jaar tevoren benoemd was in Leiden, 
moet dit de eerste keer zijn geweest dat hij zichzelf geconfronteerd zag met een antiek 
Javaans hindoe-boeddhistisch beeld. In Göttingen had hij wel, via Rusland 
verzamelde, Indiase en Tibetaanse boeddhistische sculptuur gezien, maar dat waren 
kleine bronzen, de meesten niet groter dan een volwassen hand. Monumentale stenen 
beelden of delen daarvan waren daar niet te zien. Van Lenneps presentatie gaf 
aanleiding tot ‘oudheidkundig onderhoud, bij eene belangstellende beschouwing van 
het opmerkelijke in dit welgevormde en wel bearbeidde vrouwenhoofd, hetgeen wel 
heel veel had geleden van den tijd in de oppervlakte van den Steen, maar eenen 
zuiveren en aangenamen omtrek behouden’. 463  
Van Lennep deelde tijdens de vergadering een brief uit van Reinwardt, geschreven in 
Batavia op 20 mei van dat jaar, waarin enkele gegevens over de vindplaats stonden 
vermeld: ‘een ouden Indischen Tempel te Borro Boddo in de residentie Cada (is 
Kedoe) op Java’.464 Het eerste Javaanse object dat de Nederlandse intellectuele elite 
bereikte uit de missie van Reinwardt was dus afkomstig van het toen nog maar vier 
jaar daarvoor ontdekte boeddhistische heiligdom de Borobudur. Het complex, dat in 
de achtste en negende eeuw tot stand was gekomen, was een heiligdom van de 
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boeddhistische Shailendra-dynastie die eens heerste over een omvangrijk gebied op 
Java. Na de tiende eeuw, toen een nieuwe en meer hindoeïstische dynastie het 
culturele centrum naar Oost-Java verplaatste, raakte het complex in onbruik en 
verwaarloosd. Sinds de 18e eeuw had het overwoekerde complex een slechte reputatie 
bij de bevolking van Java en werd het zelfs gemeden. In 1814 hakte de Nederlandse 
ingenieur Cornelius met zijn team, in opdracht van Raffles, de plek vrij van bomen en 
planten en maakte de eerste plattegrond en tekeningen van het monument.465 Op deze 
tekeningen is te zien dat het niet bij wat voorzichtige en inventariserende 
schoonmaakwerkzaamheden was gebleven.466 Het monument lag sedertdien ontkleed 
en kwetsbaar in het landschap. In de erop volgende jaren is het steeds verder 
onttakeld, toen onderdelen werden weggenomen ter bestudering of eenvoudigweg als 
souvenir. Voor de leden van de derde klasse van het Koninklijk Instituut speelde de 
zorg voor monumenten in situ nog geen enkele rol. Het vrouwenhoofd werd met 
gretige interesse om het onbekende bewonderd. Hoe de oren van het beeld doorboord 
waren en uitgerekt in de lellen. Hoe klein haar mond was, maar ook hoe zwaar 
overgekruld de onderlip. Hoe breed en rond het gelaat. Over de ‘ter nedergeslagen’ 
blik, en over het karakter, die uitdrukking was van de ‘[…] zachtste en zedigste 
minzaamheid en wel te vredenheid’.467  
Het ‘vrouwenhoofd’, dat bewaard is gebleven in de collectie van de opvolger van het 
Koninklijk Instituut, de KNAW, is een kop van een boeddha (fig. 10). Het verslag van 
de eerste kennismaking met een hindoe-boeddhistisch beeld in 1818 laat indringend 
zien hoe vreemd en hoe ver de kolonie was. En ook hoe anders de Javaanse cultuur 
was in vergelijking met de Europese: mollig vlees en elegante belijning wordt in het 
Westen eerder geassocieerd met vrouwelijkheid dan met mannelijkheid. Het 
mannelijk schoonheidsideaal in Azië lijkt niet op het Europese, met de Griekse 
gespierde en breedgeschouderde mannen. Dat de kop slechts een klein deel van een 
groter geheel was, maar als zelfstandig beeld beoordeeld werd, is te begrijpen vanuit 
de vertrouwdheid met gemankeerde klassieke stukken.468    
 
Drie topstukken uit Java: Nandi, Ganesa en Durga 
 
Hoewel in de notulenboeken van de derde klasse van het Instituut verdere 
aankondigingen van Javaanse oudheden in het jaar 1819 ontbreken, lag het in de lijn 
der verwachting, ook gezien de opdracht waarmee Reinwardt naar Java vertrokken 
was, dat er na de appetizer voor Van Lennep, en op goed geluk van geslaagd transport 
spoedig meer zou volgen. Vanaf begin 1820 liet Reinwardt via Falck weten dat het 
transport van de drie ‘gedenkstukken’, genaamd ‘Nandi, Ganesa en Durga’, afkomstig 
uit Brambanan, van de 13e eeuwse ruïnes van het tempelpaleis te Singosari, naar 
Nederland onderweg was.469 De beelden waren niet zo oud als die van de 

                                                 
465 Nandana Chutiwongs (2005) 40 
466 Ibid. 42. Hoe waarheidsgetrouw de tekeningen zijn gemaakt is niet bekend. 
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tijdens het transport zijn gepasseerd. De genoemde beelden zijn i.i.g. afkomstig uit Singosari. De 



Boroboedoer, en in tegenstelling tot het boeddhistische karakter daarvan, waren ze 
afkomstig van een Hindoeistische tempel op Java. Het waren drie van de vele 
monumentale beelden die sinds 1804 in de tuin van Engelhard hadden gestaan, en die 
voordat ze naar Nederland werden getransporteerd nog een tussenstop maakten in de 
door Reinwardt aangelegde plantentuin in Buitenzorg: een ‘gelukkige samenwerking 
van natuur en kunst’.470 Dat het een schenking van Engelhard betrof, werd hier, in 
tegenstelling tot latere museale inventarissen, niet expliciet vermeld.471 Engelhards 
reputatie was door Reinwardt openlijk in twijfel getrokken.472 Het verhaal ging dat 
Reinwardt hem een reprimande had gegeven voor de ‘als eigendom in gebruik name 
van de beelden’. Interessant is dat hij niet werd berispt voor het verwijderen van de 
beelden.473 Het verweer van Engelhard, dat hem dit onder ‘vorig’ (i.e. Nederlandse 
staat die de VOC geërfd had) bestuur was toegestaan, mocht niet helpen. Om de 
schijn niet tegen zich te hebben, of misschien onder druk van Reinwardt, of 
eenvoudigweg omdat hij dat wílde, stond Engelhard de beelden ‘voor niet’ af aan de 
Nederlandse regering, aan de Majesteit.474 Reinwardts kritiek werd niet in twijfel 
getrokken. De binnenkomst van drie Singosaribeelden in 1828, zou er op kunnen 
duiden dat Engelhard zijn aanvankelijke belofte in 1827 stand hield. In een eerdere 
zending waren ook al drie beelden verscheept, maar deze waren niet afkomstig uit 
Singosari. Ze kwamen wel naar Nederland in 1827, waar hun biografie werd vervolgd 
in een Gronings winterlandschap, in Zuidlaren. Daar stonden ze in de tuin van 
Engelhards zuster, te zwaar om binnen geplaatst te worden. Zij had Groningse 
kunstenaars uitgenodigd om de beelden te komen tekenen. Dat was zwaar geweest, 
vanwege de sneeuw en de koude. Nico Westendorp, predikant in Losdorp en 
initiatiefnemer van het tijdschrift Antiquiteiten, dat hij met Reuvens in begin jaren 
1820 met verve deed verschijnen, deed als correspondent van de derde klasse verslag 
van zijn bezoek aan Engelhards zuster. Zij vertelde hem hoe haar broer de beelden 
destijds had gevonden. Westendorp, die een van de weinige Nederlanders is geweest 
die de beelden met eigen ogen aanschouwd heeft, was nog vol optimisme. ‘De Heer 
Engelhard zal voorzeker gaarne van dien tempel en voor het gevondene eene 
nauwkeurige beschrijving en voor zo veel noodig, tekeningen mededeelen; want het is 
niet uit te drukken, hoe veel prijs die Heer op de javaansche oudheden stelt.’475 Na de 
dood van Engelhards zuster, zo rond 1860 zijn de beelden met tussenkomst van het 
Japanse Magazijn in Den Haag, een sjieke interieurzaak en veilinghuis, aan het 
Museum für Völkerkunde in Berlijn verkocht. Conrad Leemans, Reuvens’ opvolger 
als directeur van het Museum van Oudheden, viste hierbij achter het net.476 In de WO 
                                                                                                                                            
beelden zijn tegelijk vertrokken met de Admiraal Evertsen, (zie noot 105) maar waren geladen op een 
ander schip en ontkwamen zodoende aan de ondergang (Veth 1884) 130 
470 Veth (1884) 119 
471 RUL-BPL 885, Buitenzorg 28 februari 1827, Engelhard aan Reuvens: ‘[…] weleer in mijn bezit 
geweest zijnde met met nog drie andere beelden van gelijke grote [..] destijds aan het gouvernement 
vereerd, en voor niet afgestaan zijn, om aan Zijn Majesteit de Koning te worden overgezonden ten 
einde in het Rijksmuseum geplaatst te worden waar van echter nog drie stuks agter gebleven zijn in de 
tuin te Buitenzorg, de welke ik echter als nog zal zorgen dat bij een gunstige gelegenheid alsnog naar 
Europa worden gezonden.’ Zie verder in tekst: inv.no. 1403-1622, 1403-1624 en 1403-1623 RMvV. 
472 Krom (1920)  
473 Lunsingh Scheurleer (2007) 86 
474 Krom analyseerde een aantal punten van kritiek jegens Engelhard en diens verweer hierop. Hij 
stelde in 1920 vast Engelhard hierin te vertrouwen- en hoewel niet met die woorden: als voordeel van 
de twijfel. (1920) 446, 447 
475 RA NH 175-103 omslag 238, Brief 86 van corr. N. Westendorp aan de derde klasse van het 
Nederlandsch Instituut, 9 december 1827 
476 Lunsingh Scheurleer (2007) 86 en 102, n. 25 



II zijn ze, samen met honderden andere werken, door de Russen geconfisqueerd en op 
transport gezet naar Leningrad, St. Petersburg.477 Over het bestaan dat ze daar 
sindsdien leiden, ontbreken de gegevens. 
 
Reinwardt heeft alle eer gekregen en wordt ondanks de eerder verloren gegane 
scheepsladingen herinnerd als degene die zijn missie volbracht. Hij zorgde ervoor dat 
de beelden in Nederland terecht zijn gekomen.478 In geen van de rapporten die door 
Falcks Ministerie voor het Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid in de 
Koloniën of Koninklijk Instituut en in samenspraak met Reinwardt rond de aankomst 
van de ‘gedenkstukken’ zijn opgemaakt, is de naam van Engelhard genoemd. Reuvens 
deed, zoals hieronder wordt besproken, uitvoerig onderzoek naar de beelden. Zijn 
nuances hebben Engelhards reputatie niet wezenlijk kunnen veranderen.479 Heel 
voorzichtig drukte Reuvens zich uit over de laster jegens de oud gouverneur, die zijns 
inziens onder Raffles begonnen was. Engelhard was immers slechts een van de vele 
bestuursambtenaren geweest die beeldenverzamelingen in de eigen tuin had staan. 
Raffles had zich er schuldig aan gemaakt om in zijn History of Java die van 
Engelhard ‘ de enige’ te noemen, terwijl hij hier volgens Reuvens ‘ de voornaamste’ 
had moeten schrijven. Daarmee was Raffles feitelijk de eerste die ‘het aanleggen der 
verzameling van den heer Engelhard in een ongunstig daglicht doet voorkomen’.480    
 
Vanaf 1819 waren de drie Javaanse beelden onderweg naar Amsterdam. Ieder 
zeetransport was een voortdurend punt van zorg. Berichten hierover waren onder de 
namen van schepen dagelijks in de rubriek ‘zeetijding’ van de kranten te volgen.481 
Reuvens, die in zijn Nederlandse artikel over de Elgin Marbles in Antiquiteiten 
beschreef hoe duikers ingezet waren om een door schipbreuk verloren collectie van de 
Lord op de scheepsbodem op te vissen, verzuchtte of de Indische verzameling 
eenzelfde lot beschoren was, en of er dan geen soortgelijke maatregelen genomen 
konden worden.482 Eind augustus 1820 arriveerde het schip in de Marinehaven van 
Amsterdam. Op 30 augustus, tijdens een gewone vergadering, was in een brief aan de 
koning gevraagd of hij een plaats voor ogen had waar de drie beelden zouden worden 
opgesteld. 483 Er werd niet direct een antwoord gegeven, en in afwachting van 
onderzoek en daaruit voortvloeiend voorstel werd besloten de beelden ‘voorloopig’ in 
de tuin van het Instituut te plaatsen.484 Wat hierop volgde laat zien dat de missie van 
Reinwardt in eerste plaats wetenschappelijk was. Dat deze het nationale belang 
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gedachten kunnen houden, daar onze bezendingen uit Java telkens een dergelijk ongelukkig lot 
ondergaan? 
483 RA-NH/175-121/30/Notulenboek III, maandag 11 september 1820, pp. 298-300 
484 Ibid. Refererend aan correspondentie met Falck: ‘[...] dat dezelve voorloopig kunnen worden 
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Hoogstederzelfs begeerte zal vernomen hebben  omtrent de uiteindelijke plaatsing’ 



diende, impliceerde nog niet dat er ‘nationalistisch’ gereageerd werd op de aankomst 
van de beelden. Integendeel. Er is geen enkele afbeelding bekend waarop het transport 
van de beelden te zien is. De sculpturen zullen vermoedelijk, maar zeker is dat niet 
eens, in kratten vervoerd zijn. Bij het lossen zijn ze in dat geval niet als iets bijzonders 
herkend. In de Amsterdamsche Courant vanaf de week van aankomst tot en met de 
week na de plaatsing in de tuin van het instituut op 9 september, is geen aankondiging 
hierover opgenomen.485 In die dagen werd wel de kermis veel besproken. Dat er een 
Koninklijke Ménagerie was, met een prachtige Koninklijke Tijger, nog geen anderhalf 
jaar oud, en tot de nagels toe gestreept, ‘waarvan nimmer de weerga te zien is 
geweest’. En ook een jakhals van Kaap de Goede Hoop.486 Maar niets over ‘Nandi, 
Ganesa en Durga’.  
 
Het verloop van het transport is gedetailleerd beschreven in de notulen van het 
Instituut. Over de ‘Equipagiemeester’ van de Marine, de Heer Roepel, die zich samen 
met de kunstenaar Gabriël, lid van de vierde klasse, op donderdag 7 september had 
gebogen over de juiste wijze van ‘overbrenging’. En dat op vrijdag 8 september ‘de 
kaag, die met de gedenkstukken geladen was […] naar de Kraansluis487 was gevaren 
[...] alwaar de oudheden met de kraan uit dit vaartuig opgewonden, en daarna 
gestreken zijn op een zolderschuit, welke met dezelve de Geldersche Kaai is 
ingeschoten tot aan de Nieuwe Markt; dat het midden van dien dag, het volle van de 
markt bij de Kermis,  en de vele uitstallingen der Joden op de St. Anthonies Breestraat 
het even onraadzaam hadden gemaakt op dien zelfden dag de lossing en vervoering 
der oudheden te beproeven, dat alzoo den zaturdag morgen, zijnde den 9den, en wel 
van de klokke vijf uren af, tot na den middag ten twee uren, is gebruikt tot de 
overbrenging der gedenkstukken, over de Nieuwe Markt langs de Anthonies 
Breestraat en door de Blinde Steeg, waarin de tuindeur achter het Instituut uitkomt, 
die dan ook onder het toevoorzigt en bestuur van den Heer Gabriel, door bekwame 
werklieden, geheel onbeschadigd en zonder eenige schaden of eenig ongeluk 
veroorzaakt te hebben, binnen de tuin gebragt en aldaar provisioneel nedergezet zijn, 
zoo als dezelve zich nog gesteld bevinden; - dat eindelijk terstond na dezen volbragten 
arbeid, de Secretaris daarvan heeft berigt gegeven aan den Minister met bijgevoegden 
wensch, dat dezelve niet mogen worden terug genomen van dezen bodem; hebbende 
de Secretaris niet nagelaten van dit alles den president kennis te geven, en tevens de 
leden in de Stad aanwezig uit te noodigen tot beschouwing dezer oudheden.’488 
 
De Koning, beschermheer van het Instituut, was hierbij niet aanwezig. Hij was 26 
augustus vertrokken van Het Loo, waar hij zijn verjaardag gevierd had, terug naar 
Spa.489Op 2 september arriveerde hij in Den Haag, op de 5e koetste hij weer naar Het 
Loo, maar een stop bij de Amsterdamse haven werd niet gemaakt. Pas in 1822 zou hij 
met zijn familie een kort bezoek brengen.490 Falck was na de hoofdstedelijke 
festiviteiten ter gelegenheid van de verjaardag van Willem I afgereisd naar de 
koninklijke bossen van Tervuren, bij Brussel, om de bouwwerkzaamheden aan een 
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Paviljoen aldaar te bezichtigen.491 De voorzitter, D.J. van Lennep was afwezig, met 
bericht dat hij zich niet goed voelde. De tocht met de trekschuit van Den Haag naar 
Amsterdam was in zijn toestand blijkbaar te veel van het goede. Er was wel een 
beeldhouwer gevraagd om zich over het transport van de beelden te buigen, maar 
geen tekenaar om de plaatsing vast te leggen.  
De drukte op de Nieuwmarkt en de Sint Anthonies Breestraat was te voorzien 
geweest: kermis en een dag voor Sabbath. Toch had men dit blijkbaar onderschat. De 
Nederlandse binnenkomst had weinig allure. In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 
september lag de schuit met de Hindoeïstische 13e eeuwse meesterwerken van de 
Candi Singosari, die binnen enkele decennia grote bekendheid zouden krijgen, een 
nacht lang te dobberen en te klotsen tussen het feestgedruis van dronken 
Amsterdammers op de kop van de Gelderse kade bij de Waag. Pas twee dagen erna, 
op maandag 11 september, werden ze in de beschutte, ombouwde tuin van het 
Instituut voor het eerst opgesteld en in kleine kring bewonderd. In de zinsnede van de 
notulen, waarin de wens wordt geuit dat de beelden Nederland niet meer mogen 
verlaten, ligt een wereld verborgen. Eind september stuurde Minister Falck een nota 
naar het Koninklijk Instituut, zoals opgemaakt in  Nederlands Indië, door Reinwardt, 
met een beknopte beschrijving van de ‘Bramijnsche afgodsbeelden’.492 Direct daarop 
werd door A. Stuart, de voorzitter van de Derde Commissie een negen pagina’s 
tellend conceptrapport opgemaakt. Het bestaat uit een iconografische uiteenzetting. 
Herhaaldelijk wordt gewezen op de uitvoerige vermelding van de beelden in Raffles’ 
History of Java. Dat dit het resultaat was van Raffles bezoek aan Engelhards tuin, en 
een gevolg van de goedgevigheid van de oud gouverneur door aan de Brit zijn 
onderzoeksmateriaal uit te lenen realiseerde blijkbaar niemand zich. De ironie van dit 
al was dat dit materiaal uiteindelijk leidde tot een oordeel over de kwaliteit van zijn 
schenking. In oktober werd een commissie ingesteld, die zich over de waarde en de 
betekenis van de beelden zou buigen.493 Pas daarna, op grond van hun advies, zou de 
Koning kunnen besluiten waar de beelden uiteindelijk geplaatst zouden worden.494 
Reuvens was één van hen. Hij was de enige die corresponderend lid was, maar trok in 
de drie volgende jaren het project geheel naar zich toe. In 1823 hield hij een 
voordracht in het Trippenhuis (Koninklijk Instituut) waar de beelden toen nog steeds 
in de achtertuin stonden: een Verhandeling over Drie Groote Steenen Beelden in den 
Jaare 1819 uit Java naar Nederland overgezonden. Reuvens’ oude leermeester, 
David Jacob van Lennep, kon hierbij niet aanwezig zijn. Hij schreef hem, na in alle 
rust zijn lezing te hebben bestudeerd en vergeleken had met de afbeeldingen, een 
hartelijke brief.  
 
‘Ik kan U niet zeggen, hoezeer ik mij daarbij verwonderd heb over de vlijt en 
nauwkeurigheid uwer nasporingen, en over de behoedzaamheid tevens en 
scherpzinnigheid met welke gij- het bezigen der gedane ontdekkingen en het maken 
van gevolgtrekkingen daaruit, zijt te werk gegaan.’495 
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Van Lennep vond dat het niet bij dit concept moest blijven, maar dat het uitgegeven 
moest worden uit naam van het Instituut, en onder auteursnaam van Reuvens.496 
Verder, en dat geeft blijk van wat nu gezien wordt als zijn neo-humanistische inslag, 
gaf hij de aanbeveling ook eens te kijken naar de echo die de hedendaagse fabels in 
Indië vormden op de aloude mythologie. Reuvens zou daarbij nog eens te rade kunnen 
gaan bij een Javaan die op dat moment in Den Haag logeerde. In tegenstelling tot 
Reuvens, was voor Van Lennep naast de wetenschap ook het nationale aspect van 
groot belang. Hij hamerde erop dat het onderzoek was gedaan ‘in een Nederlandsch 
Instituut over oudheden in Nederlandsche bezittingen gevonden, en vooral ook voor 
een Nederlandsch publiek’ geschreven. 497   
 
Het concept werd een boek, en werd in 1824 als de ‘Verhandeling...’ uitgegeven, 
waarna in 1826 een zelffstandige publicatie volgde. Het bestond uit twee ‘afdelingen’ 
en zeven ‘aanhangsels’. De afdelingen gaven een iconologische interpretatie van de 
drie beelden in het instituut, gevolgd door een onderzoeksverslag over de ouderdom 
en de artistieke waarde ervan. De aanhangsels laten zich lezen als een reeks van 
historiografische, traditionele, religieuze, mythologische casuïstiek, die Reuvens 
steeds met de inmiddels sterk groeiende verzameling oudheden verbond: eind jaren 
1820 had hij ruim dertig objecten van aanzienlijk formaat in zijn museum. De titel van 
zijn laatste aanhangsel zegt genoeg: ‘Over de mogelijkheid van overeenkomst van 
eenige Indische beeldwerken met Grieksche en Romeinsche’.498 Deze sluit aan bij de 
slotvraag die Mackenzie aan Engelhard stelde en geeft opnieuw aan hoe ook Reuvens 
steeds zocht naar de wijze waarop de Javaanse oudheden in een universeel historisch 
kader konden worden geplaatst (fig. 11).  
 
Latere auteurs hebben zich in vergelijkbare lovende bewoordingen als Van Lennep 
uitgelaten over Reuvens ‘Verhandeling...’.499  Des te opmerkelijker is, dat in de 
catalogus van ‘Indonesia. De ontdekking van het Verleden’, die met de gelijknamige 
tentoonstelling in het Museum Nasional in Jakarta en in De Nieuwe Kerk in 
Amsterdam (2005-2006) verscheen, Reuvens niet is genoemd.500 Temeer, omdat de 
catalogus het resultaat is van onderzoek naar de geschiedenis van de belangstelling 
voor en het ‘verzamelen’ van Indonesisch cultuurgoed. Dat Reuvens niet meer als 
gezaghebbende bron wordt gebruikt voor zijn iconologische interpretaties van de 
Javaanse beeldhouwkunst, is te verklaren vanuit de enorme toename van kennis op dat 
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terrein. Een recente publicatie, Collecting Javanese Antiquities, van Pauline Lunsingh 
Scheurleer (2007) biedt in velerlei opzicht houvast in de nuancering waarmee de 
historiografie van dit onderwerp bestudeerd kan worden. Dit komt vooral doordat zij 
de specifieke Javaanse notie van religieus cultureel erfgoed, pusaka, integreert in de 
westerse toe-eigening van deze cultuur.501 Hierdoor worden de beginnersfouten van 
Reuvens en Raffles inzichtelijk. Zij baseerden hun beschouwingen over Javaanse 
hindoe sculptuur op een vergelijkend onderzoek met Engelse publicaties over Indiase 
hindoeïstische cultuur. Dat deze cultuur fundamenteel verschilde van de Javaanse, 
was hen bij het schrijven van beider werken nog niet bekend.502 Het hindoeïsme dat 
de Europeanen in Brits India aantroffen was een levende cultuur, waar dankzij de 
Brahmaanse traditie van tekstoverdracht en mondelinge overlevering van rituelen, 
veel informatie voor het oprapen lag. 503 Hieruit ontstond een westers beeld van het 
Hindoeïsme als een homogene theologisch gesystematiseerde geloofsleer, die op 
gelijke voet stond met de andere ‘Wereldgodsdiensten’.504 Deze perceptie, die later 
als ‘westerse uitvinding’ sterk bekritiseerd werd, was de voorstelling die Reuvens van 
het Hindoeïsme had, toen hij zich verdiepte in de Javaanse kunst. In Nederlandsch 
Indië- op Bali en enkele geïsoleerde gebieden op Java na- was de oorspronkelijke 
hindoe traditie gebroken.505 De Javaanse cultuur had altijd open gestaan voor nieuwe 
invloeden. In de oude vorstendommen bestonden hindoeisme en boeddhisme naast 
elkaar, en wisselden de voorkeuren voor het een of het ander elkaar af. En sinds de 
islamisering van het eiland hadden de oude cultusplaatsen hun van oudsher religieuze 
betekenis niet altijd verloren, maar een nieuwe betekenis gekregen.506 In vele gevallen 
werden deze heilige plaatsen, pepunden of karamat, in ere gehouden, net als ‘pusaka’, 
in hedendaagse termen te vertalen als cultureel, materieel religieus erfgoed, dat een 
essentiële rol speelt in de spiritualiteit van een deel van de bevolking. De rituelen van 
eerbetoon aan ‘pusaka’ zijn, met dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee het 
boeddhisme naast het hindoeïsme kon bestaan, naast de Islam in stand gehouden. In 
alle gevallen vond zelfs ook assimilatie plaats van rituelen. Dat de mate waarin 
‘pusaka’ binnen de Islam wordt getolereerd ter discussie staan, is gereflecteerd in de 
twee varianten van de Islam op Java, die zich laten begrijpen dan als die van de 
rekkelijken en de preciezen. De eerste, de ‘Agami Jawi’,  is de grootste. In deze 
variant, die een syncretistisch karakter heeft, zijn veel hindoe-boeddhistische 
elementen bewaard gebleven. De tweede variant is de striktere ‘Islam Santri’. 
Reuvens en Raffles verzamelden hun gegevens in een periode waarin de 
overblijfselen van hindoeïsme en boeddhisme betekenisveranderingen hadden 
ondergaan. De belangrijke informanten waren de Javaanse edelen, die zich opwierpen 
als interpretatoren ervan.507 Zo zuiver en oorspronkelijk als men dacht dat het 
hindoeïsme in India was, zo ver van de oorspronkelijke leer verwijderd was de 
Javaanse, die in tussen niet meer bestond.  
 
                                                 
501 De ondertitel van Scheurleer (2007) luidt: ‘The appropriation of a newly discovered Hindu-Buddhist 
civilization.’ 
502 Vgl. Effert (2007) 45 
503 Lunsingh Scheurleer (2007) 85 
504 Osterhammel (1998) 23 
505 Lunsingh Scheurleer (2007) 85 
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Mahometanism’ 
507 Lunsingh Scheurleer (2007) 72 e.v. 



Door hun geringe kennis over de oude Javaanse cultuur is het begrijpelijk dat de 
iconografische interpretaties van Reuvens en Raffles volledig achterhaald en 
onbruikbaar zijn. Daar staat tegenover dat Reuvens’ ‘Verhandeling...’ aan 
cultuurhistorisch belang gewonnen heeft. Zo is in wetenschapshistorisch en 
theologisch opzicht met name het eerste aanhangsel interessant. Hierin zijn 
‘Javaansche beeldwerken of legenden, welke van de Indische godenleer schijnen af te 
wijken’ opgenomen. De twijfel of Moor’s Hindu Pantheon (1810) van India dat een 
belangrijke basis vormde voor Reuvens’ interpretaties, wel zo naadloos paste op Java 
komt hierin ter sprake. Het werpt zijn licht vooruit op latere ontwikkelingen in de 
kennis van zaken.508 Een ander punt is dat de auteurs het steeds als bijzonderheid 
vermeldden hoe opvallend de keuze van Reuvens was om zijn boek niet in Latijn 
maar in zijn moedertaal te schrijven.509 Het onderwerp, zo schreef de auteur in zijn 
voorwoord, was ‘bovenal nationaal’. En ‘wilde ik mijne geringe onderzoekingen voor 
zoo menigen landgenoot, die met goeden aanleg en met verstand, doch zonder 
klassieke opvoeding, de Oost bezoekt, niet ontoegankelijk maken, dan moest ik in het 
Nederduitsch (althans niet in het Latijn) schrijven.’ Uit bovenstaande brief, waarin 
Van Lennep opmerkte ‘weinig meer te hebben bijgedragen dan na raadpleging de 
aanbevolen taal’, blijkt dat Reuvens hierin het advies van zijn leermeester heeft 
opgevolgd.510  
 
Dat Raffles nu nog wordt gebruikt heeft niet zozeer te maken met het hoofdstuk over 
oudheden, dat slechts een bescheiden- maar nog steeds wel een zeer leesbaar- 
onderdeel is van The History of Java. Het merendeel van het boek bestaat uit prachtig 
geïllustreerde beschrijvingen van geografische, geologische, historische en 
etnografische aard. Met name die delen zijn in wetenschapshistorisch opzicht voor 
etnografen en antropologen interessant gebleven en nu weer, vanwege onderzoek naar 
westerse observaties. In de eerste Nederlandse vertaling van 1838, is het hoofdstuk 
over ‘Antiquities of Java’ niet eens opgenomen. De vertaler beschouwde oudheden als 
‘voorwerpen van liefhebberij’ en het onderwerp als ‘niet noodzakelijk’. Zo bleef de 
Nederlandse bevolking verstoken van de prachtige plaatwerken en de nieuwste 
inzichten over hindoe-boeddhistische kunst. Deze inkorting had ook met bezuiniging 
te maken. In het jaar dat de vertaling werd gepubliceerd, 1838, was de bodem van de 
staatskas immers in zicht. In zijn inleiding verontschuldigde J.E. de Sturler zich, dat 
het niet teveel mocht kosten.511 Blijkbaar prevaleerde een indicatie van het 
wetenschappelijke en economische belang boven dat van de culturele rijkdommen van 
het eiland. Wat overbleef van de oorspronkelijke editie ging over wonen, kleding, 
uiterlijk en gedrag van de Javaan. Met de aandacht voor zaken als salpeterwinning en 
houtbossen, laat de Nederlandse vertaling zich vooral lezen als een etnografisch 
handboek voor de exploitatie van een kolonie, als ‘inburgeringscursus’ voor een 
nieuwe generatie uit te zenden ambtenaren en officieren. En daarvoor was het ook 
bedoeld.  
                                                 
508 Reuvens (1824) IV 
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alleenlijk tot het zakelijke en degelijke van het werk te bepalen, te weten, tot al wat de kennis des lands 
en der bevolking betreft. De beschrijving van oudheden, aloude tempelgebouwen, mythologische 
overblijfselen, legenden en aloude volksgedichten heb ik, als niet noodzakelijk, en slechts voorwerpen 
van liefhebberij uitmakende, weggelaten.’ 



 
Reuvens’ ‘Verhandeling...’ in de taal van zijn vaderland, is in Nederland niet 
onopgemerkt gebleven. Het heeft hem daarentegen in het buitenland weinig 
opgeleverd. In 1825 bracht hij in Parijs een bezoek aan de beroemde Oriëntalist 
Silvestre de Sacy, in de illustere Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Hij 
had bij die gelegenheid Baron De Sacy, die toen tevens de functie van ‘secretaire 
perpetuel de l’Academie des Inscriptions et des Belles Lettres’ bekleedde, de 
afbeeldingen laten zien van Indische godheden die zich in Nederland bevonden.512 
Een jaar later stuurde Reuvens aan De Sacy, ook President van de Société Asiatique, 
enkele exemplaren van zijn boek over de Javaanse beelden. In een P.S. gaf hij aan, dat 
ondanks dat dit in de Nederlandse taal was geschreven, hij toch enkele exemplaren 
voor de Societe Asiatique zou laten bezorgen via een Parijse boekhandel.513 Eén van 
die exemplaren bevindt zich nog steeds in de bibliotheek van het Institut de France. 
Om er zeker van te zijn dat het inderdaad om Reuvens’ schenking ging, moest het 
mesje van de bibliothecaris er aan te pas komen om het exemplaar open te snijden. Bij 
Reuvens’ oratie uit 1826, die hij waarschijnlijk met dezelfde post verstuurd had, bleek 
gereedschap opnieuw onontbeerlijk. En ook het exemplaar van de ‘Verhandeling....’ 
die Reuvens naar Angelo Mai, de bibliothecaris van de Biblioteca Apostolica stuurde 
is niet bepaald beduimeld geraakt.514 Toch bleef Reuvens’ kennis over Indische 
oudheden niet helemaal onopgemerkt. Dat hij gepubliceerd had in zijn eigen taal, 
neemt niet weg dat hij zijn netwerk in het Latijn benaderde met wat uitkomsten op 
hoofdlijnen. Zo werd Reuvens lid van de Société Asiatique in Parijs, en van de Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland.515 Het belang van Reuvens’ groeiende 
Nederlands Indische verzameling binnen het Kabinet van Oudheden, Reuvens’ kennis 
daarvan en zijn positie in de voorste gelederen van de specialisten over ‘de’ Oriënt in 
Europa is steeds onderbelicht gebleven. De waarde die hij aan deze verzameling 
toekende binnen het geheel van de collectie oudheden is veelzeggend, en behoeft in 
het kader van dit hoofdstuk verdere toelichting. 
 
 
IV De Oriënt in Leiden 
 
Reuvens’ verblijf in Londen, in de zomer van 1819, viel samen met de 
voorbereidingen die Reinwardt trof voor de verscheping van de drie Javaanse beelden. 
In de correspondentie met de Curatoren van de universiteit is te lezen dat Reuvens 
lange dagen vertoefde in het British Museum, kennis maakte met verzamelaars van 
klassieke sculptuurverzamelingen in en rond Londen en Oxford en misschien zijn 
stellige plan volgde en een bezoek bracht aan Stonehenge. De publicatie in 1823, in 

                                                 
512 De huidige ‘secretaire perpétuel de l’Academie des Inscriptions’, de Egyptoloog Jean Leclant, ben 
ik dankbaar voor zijn belangstelling voor mijn onderzoek, en voor de faciliteiten die hij beschikbaar 
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513 ISBLP/2376 Tome II van correspondentie Baron Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), 
‘secretaire perpetuel de l’Academie des Inscriptions’, Reuvens aan Silvestre de Sacy, 4 november 
1826.(Beantwoord 8 aug. 1827) 
514 Signatuur Biblioteca Apostolica: Racc. Gen., Arte-Arch. III 786. Reuvens schrijft over deze zending 
in zijn brief aan C.C.J. Bunsen, 29 mei 1830, RUL BPL 885  
515 Voor verdere lidmaatschappen vgl Brongers (2002) 149. Waar het voor de hand had gelegen dat 
Reuvens zou zijn uitgenodigd, ook na de publicatie van zijn artikel over het Parthenonfries in de 
Classical Journal, als correspondent van de Royal Society of Antiquaries, gebeurde dit niet. En nota 
bene terwijl zijn collega Taylor Combe van het British Museum van dit illustere genootschap secretaris 
was. 



het gezaghebbende Classical Journal over de uiteenlopende interpretaties van het 
tympaan van het Parthenon, wekt de indruk dat Reuvens zich vooral richtte op de 
klassieke wereld. Toch blijkt, uit andere notities en publicaties van Reuvens, dat hij 
ook tijdens deze reis gefascineerd raakte door de eerste binnengekomen collecties uit 
de Oriënt.516 Hij ontmoette meteen in 1819 enkele Oriëntalisten die hij kende via het 
netwerk van het Koninklijk Instituut. 
 
Reuvens bracht meermaals een bezoek aan het India Museum in Leadenhall Street, en 
ontmoette daar de nestor van de Sanskriet-filologie, de bibliothecaris Charles 
Wilkins.517 Het was het eerste museum dat geheel gewijd was aan een niet-Europese 
collectie, en was alleen al daarom een mijlpaal in de koloniale 
verzamelgeschiedenis.518 Naast de bibliotheek, dat het hart ervan vormde, was het 
museum als gevolg van de vele verkopen van Engelse ‘oudgasten’, verrijkt met 
wapens, metaalwerk, juwelen, textiel, houtsnijwerk ivoren kleinodiën, én met 
sculptuur. In de jaren dat Reuvens langere tijd in Londen verbleef, was het India 
Museum een publiekstrekker van de eerste orde. 519 Sinds 1808, in hetzelfde jaar dat 
de op de Fransen overwonnen Alexandrijnse trofeeën in het British Museum te zien 
waren, was er in het India Museum een overwinningstrofee uit India opgesteld. 
Reuvens heeft deze ‘Tipu’s Tiger’, nu nog steeds een ‘eye-catcher’ in het Victoria 
&Albert Museum beslist gezien. Het is een levensgroot houten mechanisch beeld, dat 
door Britse soldaten werd aangetroffen in de muzieksalon van het paleis van Sultan 
Tipu, in het koninkrijk Mysore, het zuidelijkste sultanaat van India, dat in 1799 
veroverd werd. De tijger, symbool voor Sultan Tipu, verslindt een Brit in uniform, 
waarbij vanuit het binnenste van de tijger een orgel speelt met de meest gruwelijke 
dissonanten van een officier in doodsnood. De bezoekers van de bibliotheek deden 
hun beklag, omdat het dwars door alle muren resoneerde.520 Tipu’s Tiger zorgde 
meermaals voor flauwvallende dames.  
Het India Museum was een attractie. Het was een ontmoetingsplaats van schrijvers, 
bestuurders en werknemers van de East India Company. Toen in Bombay inscripties 
uit de ruïnes van Nebukadnezar werden verzameld, werden ze later tentoongesteld in 
Leadenhall Street in Londen. Als iemand drie olifantenkoppen had, eveneens. In 
latere decennia, toen het museum uit haar voegen barste, en verzamelen geen grenzen 
kende, kreeg het als gevolg van Britse discussie over de verharding van kolonisatie 
een twijfelachtige reputatie. De verzameling werd in de jaren 1870 gescheiden 
conform wetenschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw. Waar 
de filologie werd opgesplitst in taalstudies en archeologie, werden de manuscripten, 
de kunstverzameling en de rariteiten van elkaar gescheiden. De kunstverzameling is 
sindsdien overgebracht naar het British Museum. De toegepaste kunst- toen nog 
‘kunstnijverheid’, kreeg een voorbeeldfunctie in het paleis van het inmiddels 
industriële en economische hart van het imperium: het Victoria & Albert Museum. De 
manuscripten werden onderdeel van de British Library, en de rariteiten werden 
overgebracht naar het Museum of the City of Londen. Dat is er de reden van dat het 
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een vergeten museum werd, vooral een museum waaraan men niet meer herinnerd 
wilde worden.521  
 
Bij Reuvens’ bezoekjes aan het India Museum in 1819 bleef het, zoals hij later 
schreef, bij een ‘voorloopige beschouwing’.522 Andere ‘Hindoespullen’ zag hij in het 
weelderige huis van Thomas Hope in Duchess Street.523 Hij maakte notities, die hij 
ordende in een aantekeningenboekje met de titel ‘Monumenta Indica’, dat recentelijk 
werd teruggevonden in de bibliotheek van het Museum voor Volkenkunde in Leiden, 
en dat sinds 2007 is overgedragen aan de bibliotheek van het Rijksmuseum van 
Oudheden.524 Het etiket op de voorzijde (fig.12) doet vermoeden dat Reuvens het 
schrift in gebruik nam vanaf het prilste begin van zijn onderzoek als lid van de 
commissie ter beoordeling van de beelden uit Java.  
In een brief aan de Curatoren beschreef Reuvens vanuit Londen zijn verrukking over 
de Egypte- collectie in de Townley Gallery van het British Museum, en over de nieuw 
verworven collectiestukken uit Persepolis, in het huidige Iran. Het betrof hier een 
grote hoeveelheid beelden en bas-reliëfs uit de zesde tot vierde eeuw v.Chr., uit het 
door Alexander de Grote verwoeste koninklijke paleiscomplex van de Achaemeniden. 
Deze waren in 1817 door de vierde Graaf van Aberdeen aan de voormalig Britse 
gezant in Perzië Sir Gore Ousely geschonken, die ze in 1825 aan het British Museum 
vermaakte.525 Toen Reuvens in Londen was, kwam hij thuis bij Ousely, waar hij de 
reliëfs heeft bestudeerd, als ook in het British Museum, waar inmiddels een deel van 
zijn collectie tentoongesteld was.526 Reuvens’ bewondering werd gevoed door de 
vernieuwende wijze waarop hij naar de archeologie keek. Deze betrof niet alleen de 
enkelvoudige schoonheid van de sculptuur, maar vooral de mogelijkheid om hierdoor 
verdieping te geven aan de studie naar de Griekse oudheid, aangezien ‘[...] andere 
gelijktijdige + schoone overblijfselen tot een punt van vergelijking strekken, en 
verscheiden kostbare voorwerpen der oud Egyptische en Perzische kunst als het ware 
dien cirkel voltooien’.527 Waar de meeste geleerden zich vooralsnog bogen over de 
inscripties en de teksten, beschouwde Reuvens de basreliëfs en inscripties uit 
Persepolis als gelijkwaardige bronnen van onderzoek. 
 
Toen hij de Curatoren om een toelage vroeg van fl. 1200,= om gipsafgietsels bij 
Richard Westmacott in de pleisterwerkplaats van het British Museum te laten maken, 
ging het hem niet uitsluitend om pleisterbeelden van de ‘Elgin Marbles’. Hij bestelde 
een afgietsel van een dubbelzijdig basreliëf uit Persepolis, met een afbeelding van 
krijgers in wapenuitrusting (fig.1).528 Reuvens kende de context ervan, aangezien ze 
afgebeeld waren in het rijk geïllustreerde reisverslag van Persepolis door Cornelis de 
Bruin (1711).529 Toch moest hij met ‘leedwezen’ vaststellen dat de tekeningen van de 
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Bruin, net als die van vele andere reizigers in die tijd, een letterlijk vertekend beeld 
van de werkelijkheid gaven. Met name bij portretten was dit het geval. De Bruin, zo 
stelde Reuvens verbaasd vast, had de krijgers een Joods gezicht gegeven.530 Later dat 
jaar in Parijs, via een omweg op terugreis naar Amsterdam, kocht hij ook twee 
afgietsels van Babylonische oudheden in het ‘Cabinet du Roi’. Het ging om afgietsels 
van een ‘kegelvormig of eironde steen met beeldwerk en spijkerschrift rondom 
versierd’. Het origineel was gevonden in Babylon en werd bewaard in het Cabinet des 
médailles antiques et pierres gravées de la Bibliothèque du roi in Parijs.  
Reuvens richtte zich op 9 juli 1820 rechtstreeks tot Koning Willem I, om zich te 
verantwoorden over de aankoop. Hierin is te lezen dat Reuvens de stukken uit 
Persepolis in zekere zin gelijkwaardig vond aan de Griekse stukken van het 
Parthenon: ze waren beide voor hun komst naar Engeland volledig onbekend, en 
vullen hiaten in de geschiedenis van de kunst.531 Niemand vóór Reuvens had een 
bestelling geplaatst van Ouseley’s reliëfs; speciaal voor hem moesten voor de stukken 
mallen worden gemaakt.  In 1821 arriveerden ‘vier afgietsels van ‘Persische en 
Babylonische Oudheden’ in het Leidse Kabinet van Oudheden. Het eerste kwam uit 
Londen, de tweede en derde uit Parijs. Het vierde afgietsel was afkomstig uit de 
verzameling van Nicolaes Witsen. Het was een ‘Baksteen met spijkerschrift’, waarvan 
het origineel in de 18e eeuw uit Perzië was meegenomen door Cornelis de Bruin.532 
De ‘Oriënt’ was een verzamelgebied geworden. Terwijl er in dezelfde tijd 
onderhandeld werd over de eerste collectie Rottiers, een belangrijke en grote 
gemengde collectie van overwegend Griekse herkomst, moet vastgesteld worden dat 
de eerste aankoop voor het museum niet uit authentieke objecten, maar uit afgietsels 
bestond. De wortels van de Griekse boom, ook al lagen ze ver buiten Europa, werden 
spannender gevonden dan de vruchten die ze had afgeworpen.  
 
Ook in 1821 besloot Reuvens, nadat hij in de commissie voor de Javaanse beelden 
zitting had genomen, opnieuw naar Londen te gaan, om vooral de collectie in het 
India Museum grondig te bestuderen.533 Reuvens geraakte op vriendschappelijke voet 
met Charles Wilkins. Hij kreeg van hem een aantal geschenken voor zijn museum: 
facsimile’s in gravure van ‘vier oude opschriften in spijkerletters op eenen baksteen’. 
Om verder te kunnen werken aan de bestudering van de nieuwe collecties stuurde 
Wilkins zijn Nederlandse collega een overzicht van spijkerschrift karakters.534  
De Leidse collectie kreeg in 1821 enige omvang. In Antwerpen werd de eerste 
collectie Rottiers, met overwegend Grieks-Romeinse objecten gekocht. Reuvens had 
deze eind van het vorig jaar in Brussel bekeken.535 De huisvesting van het museum 
werd een onderwerp dat tot het eind van zijn leven niet meer van de agenda zou 

                                                                                                                                            
Persianen Tehilminar genaamt, Amsterdam, Willem & David Goerree (1711). Het gaat hier vooral om 
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verdwijnen.536 En de ongunstige omstandigheid dat Reuvens weinig geschikte ruimte 
en gebrek aan faciliteiten had voor een eenvoudige opstelling van de objecten, leidde 
er toe dat er voor de Javaanse oudheden in Amsterdam meer kapers op de kust waren. 
Toch is achteraf duidelijk, zoals we zullen zien, dat Minister Falck maar één museum 
voor ogen had. Wel moest Reuvens goed beslagen ten ijs moest komen om de 
Javaanse oudheden voor zijn museum op te kunnen eisen. 
 
Gezien het Grieks-Romeinse karakter van de collectie Papenbroeck- veel meer was er 
in 1819 nog niet in het kabinet van oudheden, lag het nog het meest voor de hand dat 
de stenen Javaanse beelden van Engelhard in het Mauritshuis zouden worden 
ondergebracht. Daar was sinds 1816 het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden 
gevestigd, het eerste museum dat Koning Willem I had opgericht. De Chinese 
collectie van J.Th Royer en geschenken uit het bezit van het Koninklijk Huis 
vormden, samen met volkenkundige objecten uit de oude stadhouderlijke 
verzamelingen de basis van het Kabinet.537 De directeur van het kabinet was de 
predikant Reinier Pieter van Kasteele. Nog voordat de eerste scheepslading de 
Amsterdamse haven binnenkwam richtte deze zich tot Minister Falck met het verzoek 
verdere collecties uit de kolonie in Den Haag onder te brengen. Nu had hij dit 
verzoek, zo valt af te leiden uit het antwoord van Falck dat hij schreef op 24 maart 
1819, niet met de nodige omwonden motieven omkleed, maar was hij er als 
vanzelfsprekend en recht voor zijn raap vanuit gegaan dat ook ‘de noodige orders’ 
mochten worden gegeven om ‘de objecten, tot het kabinet betrekkelijk, welke uit Java 
of van elders herwaarts worden aangevoerd, aan hem te doen bezorgen’.538 Falcks 
antwoord liet echter geen twijfel over het te voeren beleid.539 Particuliere geschenken 
voor Willem I, uit Java en elders zouden, tenzij de koning hier anders over dacht, in 
het Kabinet van Zeldzaamheden worden ondergebracht. In deze hoogst diplomatieke 
bewoordingen, is niet gezegd waar de oudheden die met publieke middelen voor het 
Rijk werden verzameld, terecht zouden komen. Dat de Javaanse beelden van 
Engelhard strikt genomen een particuliere schenking betrof, werd gecamoufleerd door 
de tussenkomst van Reinwardt- van wie men niet anders verwachtte dat hij een missie 
volbracht namens de overheid.  
 
In een uitvoerig rapport dat Reuvens in november 1820 in Brussel schreef, bepleitte 
hij bij Minister Falck dat alle oudheden binnen Nederland in één museum behoorden 
te worden ondergebracht. Dit rapport is vaak uitsluitend uitgelegd als een pleidooi 
voor centralisatie van bestaande collecties.540 Met de gedachte dat de Javaanse 
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beelden voorlopig nog in de regen in Amsterdam stonden en volgende verzamelingen 
al weer onderweg waren, kan het ook worden gezien als een kader dat Reuvens 
ontwierp om diversiteit aan collecties binnen zijn museum te krijgen. Een eerste 
discussie had hierover in dat zelfde jaar al plaatsgehad, toen Reuvens aan Falck 
verzocht om twaalf Javaanse beeldjes uit het Kabinet van Zeldzaamheden (door 
Reuvens ook veelvuldig ‘Ethnografisch Museum’ genoemd) naar Leiden over te 
brengen. Van de Kasteele was het hier niet mee eens, en beschouwde de beelden als 
etnografica, omdat ze deel uitmaakten van een nog levende cultuur. Reuvens stelde 
zich hiertegen in dezelfde rapport van november 1820 in het verweer, omdat de 
oorspronkelijke bevolking toch wel aanzienlijke veranderingen had ondergaan. 
Reuvens kreeg de beeldjes. De transformatiegedachte deelde hij met zijn tijdgenoten, 
en zou als zodanig uiteindelijk worden geformuleerd in de Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie, die vanaf 1822 door Hegel werden gehouden.541 De 
absolute grens zou wat Reuvens betreft getrokken moeten worden bij het verdwijnen 
van een cultuur, door de volledige transformatie als gevolg van het Christendom of de 
Islam.542 Naast een eerder beleidsmatig argument, vernieuwde en verscherpte 
Reuvens steeds inhoudelijk zijn visie op wat er in een Museum van Oudheden 
verzameld diende te worden. Waar hij in 1820, en dat was met oog op de verwerving 
van de Nederlands-Indische collectie het meest effectief, algemeen sprak van 
‘oudheden’, zou hij dit in de volgende jaren verfijnen.  
 
Om verder gesteggel voor te zijn, stelde Minister Falck op 8 mei 1821 aan Reinier 
Pieter van de Kasteele voorzichtig maar beslist een museale reorganisatie van 
oudheidkundige collecties voor. In het document is te zien hoe Falck het 
archeologisch Kabinet van de Leidse hogeschool wat meer gewicht wilde geven. De 
oudheden, zo stelde hij ‘dat is de voorwerpen van Schoone of andere Kunst, 
afkomstig van volken welke niet meer bestaan’, dienden samengevoegd te worden in 
een ‘afzonderlijke Archaeologische verzameling’. Hij vroeg Van de Kasteele zijn 
gedachten te laten gaan over een voorstel om de Oudheden en Zeldzaamheden uit het 
Museum van Schilderijen en Prenten in Amsterdam (de voorloper van het 
Rijksmuseum) te verwijderen, en miniaturen en tekeningen toe te voegen. Ook de 
oudheden in Den Haag dienden verwijderd te worden, zodat het Kabinet van 
Zeldzaamheden zich zou bepalen tot de nog levende volken. De kunst zou eveneens 
uit het Kabinet verwijderd moeten worden, ‘met uitzondering van Schoone Kunst uit 
de Middeleeuwen in het algemeen van nog levende volken’. Het Penningenkabinet, 
verzamelplaats voor oude of hedendaagse medailles, gesneden stenen en munten, zou 
ook afstand moeten doen van de oudheden.543 Reuvens, die, zoals in de kwestie rond 
de Javaanse beelden van het kabinet van Zeldzaamheden manifest was geworden, 
‘dode’ en ‘levende’ culturen een te harde scheidslijn vond, nuanceerde dit in 1822, 
aan de vooravond van een uit Batavia afkomstig transport, dat rechtstreeks naar 
Leiden zou worden overgebracht. Oudheden waren voor hem nu ‘overblijfselen van 
volkeren welke of niet meer bestaan, of geheel en al van gedaante zijn veranderd, 
hetwelk meestal een uitwerksel van vreemde overheersching geweest is ofwel van 
algemeene verandering van godsdienst’. Dat de lijnen hierin niet te recht getrokken 
dienden te worden, daarvan was hij zich bewust. Javanen, zo stelde hij in dezelfde 
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brief, waren grootendeels tot het ‘Muzelmansche’geloof bekeerd. Enkelen, vooral in 
de bergdorpen, en buiten Java op heel Bali, hadden de Indische godsdienst 
behouden.544 De nuance van Reuvens deed maar voor een klein deel recht aan de 
werkelijkheid. En dat enkele van zijn ‘oudheden’ deel hadden uitgemaakt van de 
levende cultuur, daarvoor had hij schriftelijke bronnen binnen handbereik: Raffles bij 
voorbeeld, en we weten hoe hij dat werk gespeld heeft. En er was nog een indicatie 
voor die levende cultuur die hem op gedachten had kunnen brengen. Een aantal 
beelden was, zo schreef hij in zijn inventaris, ‘met kalk gerestaureerd’.545 Van de 
Kasteele had met zijn levende cultuur in bepaald opzicht uiteindelijk gelijk. De 
cultuurgoederen maakten, hoewel niet allemaal- maar wel grotendeels, immers deel 
uit van pusaka, en speelden dus binnen de 19e eeuwse Javaanse tradities een levendige 
rol. Nu was het niet die rol die Van de Kasteele onderkende. Hij bedoelde dat de 
cultuur geen dramatische veranderingen had ondergaan, oftewel: er wonen nog steeds 
Javanen op Java. De nuance van Reuvens bood uiteindelijk meer ruimte voor de latere 
kennis over de verschillende assimilaties die de Javaanse cultuur sedert de introductie 
van het boeddhisme had ondergaan. Voor Reuvens was de hindoe-boeddhistische 
Javaanse cultuur een ‘dode’ cultuur, sinds zij bekeerd was tot de Islam. En aangezien 
Reuvens’ referentiekader ten aanzien van de Islam bepaald was door het 
iconoclastische karakter van deze godsdienst- zoals hij beschreef met betrekking tot 
de Elgin Marbles- had hij geen idee dat op Java, met de ‘Agami Jawi’, een 
syncretistische variant van dit geloof de continuïteit van de Hindoeïstische tradities in 
stand werden gehouden. Op Java was geen sprake van iconoclasme. De bevolking 
versleepte de beelden van de ene naar de andere plek, besmeerde ze met gele zalf, en 
gaf zodoende een geheel nieuwe betekenis aan wat was overgebleven van de cultuur 
van hun voorouders. Voor Reuvens stond vast dat de Islam bedreigend was voor het 
beeldende cultuurgoed. Gelijk hij dit als argument had aangegrepen om zijn 
goedkeuring over de Britse aankoop van de Elgin Marbles uit te spreken, zo was voor 
hem het verzamelen van Javaanse oudheden ook gerechtvaardigd.546 Toen Reuvens in 
1826 zijn vakgebied, en daarmee de aard van de verzamelgebieden voor het museum 
opnieuw definieerde, schreef hij aan de koning: 
‘De Archaeologie [..] bevat de studie der oude gedenkstukken van allerlei aard, en dus 
van de overblijfselen van alle oude steden, of enkele gebouwen, van beelden en 
beeldende kunsten, van alle voorwerpen uit dagelijksche levens – [...], huisraad, 
krijgstuig kleeding enz. en dit niet alleen van Grieken en Romeinen, maar van alle 
volkeren ook Oostersche en Noordsche welke in de geschiedenis voorkomen’.547 De 
historische component, de aanwezigheid van schriftelijke documenten, bleef ook voor 
Reuvens bepalend in een zeer inclusief universeel wereldbeeld, waarvan de omphalos 
nog wel in Griekenland gesitueerd bleef. Conrad Leemans schreef in de catalogus van 
het Museum van Oudheden in 1842 dat het Reuvens idee was geweest om al wat met 
godsdienst en begravenisplechtigheden te maken had onder ‘oudheid’ te 
rangschikken, en al het andere onder ‘volkenkunde’.548 Dit onderscheid betrof alleen 
de Javaanse collectie, en had te maken met de toenemende twijfel van Reuvens over 
de juiste interpretatiewijze van de geassimileerde cultuur op het eiland. Willem 
Pleyte, de opvolger van Conrad Leemans, zou dit aan het eind van de 19e eeuw 

                                                 
544 RMO ARA 3, 17.1.1/1 Reuvens aan Falck, 26 november 1822 
545 RMvV, 1403, Inventaris Indische Oudheden 1827 
546 Zie hfdst. 2 p. 65 e.v. 
547 RMO ARA 4, 17.1.1/2, 29 maart 1826, Reuvens aan Willem I 
548 Leemans (1842) IX 



voortvarend interpreteren als zou het Reuvens’ ideaal zijn geweest om te komen tot 
een museum voor oude en nieuwe volkenkunde.549 
 
In de jaren 1822, 1823 en 1824 kwamen grote hoeveelheden hindoe-boeddhistische 
Javaanse beelden het museum binnen. Het betrof hoofdzakelijk sculptuur, zij het niet 
zo monumentaal als de schenking van Engelhard.550 In deze jaren betrok Reuvens de 
collectie direct bij zijn colleges, waarin hij zijn studenten over de Indische godenleer 
les gaf. In het collegejaar 1823-1824 behandelde hij de oude monumenten van het 
Indische subcontinent en het eiland Java.551 Het betrof hier aanschouwelijk onderwijs, 
dat plaatsvond in het museum, dat zich in die tijd in omvang begon te ontwikkelen als 
het ‘Repository’ van de East India Company in Londen. Om de monumenten aan zijn 
studenten te kunnen tonen tekende Reuvens de illustraties uit Raffles op grote schaal 
na (fig.13-18).552 Opvallend is dat Reuvens uit Raffles precies díe monumenten koos, 
die een piramidale vorm hebben, of anderszins in de context van klassieke 
architectuur bestudeerd konden worden. Ook Raffles was dit niet namelijk niet 
ontgaan. Vooral in het geval van de Tempel van Soekoe en de basreliëfs daarvan (fig. 
15-18) ontkwam de beschouwer volgens de hem niet aan een vergelijking met 
Egyptische architectuur en sculptuur.553 Reuvens zocht waarschijnlijk, net als Raffles 
in 1817 en Charles Coleman in 1832, naar de relatie tussen Egypte en India, en de 
uiteindelijke uitwerking daarvan op het eiland Java. Tussen deze vergeten tekeningen, 
die in de archieven van het Museum voor Volkenkunde in Leiden bewaard zijn, 
bevindt zich ook een oudheidkundige kaart van het eiland Java (fig.19).554 In het 
onderschrift is aangegeven dat alleen de ‘hoofdplaatsen, met kapitele letteren en de 
plaatsen waarvan gezichten of oudheden uitgegraven of op andere wijze bekend zijn’ 
zijn ingetekend. Of deze ook eigenhandig door Reuvens is gemaakt valt niet te 
bewijzen. Dit moet echter de eerste oudheidkundige kaart van Java in Nederland zijn 
geweest. Het ligt meer voor de hand dat deze hem, nadat hij herhaaldelijk om 
contextuele gegevens van de oudheden vroeg, is toegestuurd vanuit Batavia.555  
 
De Javaanse collecties in het Kabinet van Oudheden zijn illustratief voor de 
verschillende motieven waarmee deze zijn verzameld. Het initiatief lag bij minister 
Anton Reinhard Falck, de rechterhand van de koning. Door de criteria van de 
collectievorming in verschillende musea te herdefiniëren, wist hij de weg voor 
Reuvens’ museum vrij te maken. Reuvens, eerst namens het Koninklijk Instituut, en 
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daarna namens het museum, hield zich met die nationale motieven vooreerst niet 
bezig. Hij was enthousiast en verdiepte zich gepassioneerd in de Indische mythologie. 
In het Kabinet van Zeldzaamheden is een manuscript bewaard gebleven van 
Beschrijving der Heilige Zinnebeelden van de Jentiven, navolgens de Sjasta of het 
Goddelijk woord van Brama benevens de uitlegging daarvan.556 Zijn enthousiasme 
werkte aanstekelijk. Humbert de Superville, verwerkte de beelden in zijn onderwijs 
aan de Leidse Teekenacademie. In het schetsboek dat hij Reuvens in 1830 ten 
geschenke deed,  zijn ook schetsen te zien van de eerste Indische beelden die in 
Leiden waren opgesteld (fig.20).557 Reuvens droeg er zorg voor dat zijn verzameling 
in het buitenland bekend zou worden. Uit correspondentie van Leemans met de 
Oriëntalist Hamaker, kort na de dood van Reuvens, blijkt dat er voorbereidingen 
waren getroffen om gipsafgietsels van enkele stukken naar ‘den heer Jacquet’ in Parijs 
te versturen. Hiertoe was een tekening gemaakt van een steen met een inscriptie, ter 
grootte van een opengeslagen vel gewoon schrijfpapier. Leemans vroeg zich af waar 
deze ‘beland’ was.558 Dat Reuvens, naast de collecties Grieks-Romeinse oudheden 
van de kolonel Rottiers de Indische oudheden zeer belangrijk vond, is te lezen in zijn 
tijdschrift Antiquiteiten: ‘Er zijn verschillende nieuwe bezendingen, als van Griekse 
Vazen uit Athene, van Romeinsch marmeren beeldwerk uit het gebied van Carthago, 
en vooral van Indische oudheden uit Java aangekomen: welke laatste men aan de zorg 
van den gewezen Directeur van Landbouw en Wetenschappen op Java, den 
hoogleraar Reinwardt, verschuldigd is, en welke thans reeds het museum in dit opzigt 
op gelijke lijn stellen met het museum der Engelsche Oost Indische Maatschappij te 
Londen’.559  
 
In het archief van het Museum voor Volkenkunde zijn de cahiers bewaard gebleven, 
waarin de binnengekomen collecties werden geregistreerd. Op de eerste pagina van 
‘Javaansche beelden en beeldwerken in Museum van Oudheden te Leyden’, is de 
zending van 1822 beschreven. Eén van de eerstgenoemden is Devi of Laksjmi, daarna 
wat vraagtekens en onduidelijkheden, gevolgd door een ferme onderstreping: Poetri 
Dedes. Het ging, zoals later bekend werd, om een beeld van de godin van de opperste 
wijsheid, gezeten in lotushouding Prajñâpâramita (fig.21).560 Het beeld was het eerst 
gezien door de Nederlands-Indische bestuursambtenaar D. Monnereau. In gesprek met 
de lokale bevolking was hem verteld dat het een beeld was van Putri Dĕdĕs, de eerste 
koningin van Singosari, van wie alle koningen van Singosari en Majapahit 
afstamden.561 Monnereau gaf het beeld in 1820 mee aan Reinwardt.562 Reinwardt 
stuurde het vervolgens naar de natuurhistoriscus Temminck Groll, waarna het in het 
Trippenhuis werd geplaatst, ‘in de gang, niet ver van de woonkamer van dhr. 
Apostool’, die verantwoordelijk was voor de verzameling van de voorloper van het 
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Rijksmuseum te Amsterdam. Falck drong er bij Apostool op aan de stukken naar 
Leiden over te brengen.563 Op 15 november 1822 heeft Reuvens Poetri Dĕdĕs, ‘na 
vele vruchteloze aanvragen’ met nog een aantal niet nader genoemde beeldjes en wat 
sieraden ‘tegen quitantie’ overgenomen.564  
Reuvens wijdde het tweede aanhangsel van zijn ‘ Verhandeling....’ geheel aan de 
legenden en de mythen rond ‘het beeldje Poetri Dĕdĕs en haar een-ogige geliefde 
Jokko Loelo’. Het verdriet van de prinses godin om te moeten trouwen met die 
onaanzienlijke man, deed haar ertoe besluiten een einde aan hun beider levens te 
maken. In de legendes liep de aard van de ontknoping uiteen. Zo stierf zij in het ene 
verhaal de verdrinkingsdood in een vijver, en sprak zij in de andere de wens uit om 
met Jokko Loelo en zijn hele gevolg in steen te veranderen. En die wens was terstond 
vervuld.565 Putri Dĕdĕs, het eerste godinnebeeld van formaat in Leiden, kwam 
Reuvens’ museum binnen in het jaar dat hij trouwde met Louise Blussé. Net zoals de 
eer die voorheen aan Apollo Belvedere ten deel was gevallen, werd het beeld 
beoordeeld als van ‘universele schoonheid’.566 Reuvens sprak steeds in 
verkleinwoorden als hij zich aan beschrijvingen overgaf van het ‘fraaije beeldje’.567 In 
de brief aan Falck, waarin hij schreef dat zij in Leiden was aangekomen noemde hij 
haar een ‘aller fraaist beeldje’.568 Het beeld werd voor Reuvens een norm in de 
beoordeling van andere collecties: ‘Dit stukje’, is ‘van de uitmuntendste bewerking, 
die wij ooit een Indisch beeldwerk, hetzij te Londen of in ons vaderland gezien 
hebben’.569  
 
In Nederland werd Putri Dĕdĕs een beelddrager van de koloniale cultuur. Er werden 
talloze afgietsels in gips van gemaakt, die verspreid werden naar scholen in het hele 
land. Nadat de ‘Indische’ collectie in 1903 werd overgedragen aan het Rijks 
Ethnografisch Museum ging zij een nieuwe glorietijd tegemoet. De pleisterwerkplaats 
in Haarlem, onderdeel van het Koloniaal Museum, stelde veel in het werk om de 
kennis van het Nederlands-Indische cultuurgoed uit te dragen, en ging over tot een 
omvangrijke tweede ronde afgietsels. De directeur Von Saher liet zich fotograferen in 
zijn imposante kamer, met Putri Dĕdĕs op de achtergrond (fig. 22).570 Aangezien deze 
pleisterbeelden nog lange tijd in bibliotheken en kunstacademies stonden opgesteld, 
maakte Putri Dĕdĕs  in Nederland tot ver in de 20ste eeuw deel uit van een collectieve 
notie van nationaal erfgoed. Toen na de tweede wereldoorlog, met de 
onafhankelijkheid van vele voormalige koloniën de druk van de internationale 
gemeenschap groter werd om de in de 19e en 20ste eeuw verzamelde voorwerpen te 
restitueren, besloot Nederland tot teruggave van een deel van de ‘Indische’ 
voorwerpen.571 Aangezien Prajñâpâramitâ, zoals de Godin van de Opperste Wijsheid 
nu genoemd werd, niet zomaar een willekeurig godenbeeld was, maar geacht werd de 
vergoddelijkte gestalte van de eerste vorstin van de dynastie van Singosari te zijn, van 
wie alle latere vorsten van de hindoe-boeddhistische periode afstamden, is het niet 
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verwonderlijk dat zij deel uitmaakte van de restitutie. Dat dit verhaal een lokale fabel 
was, althans niet gestaafd kon worden met historische bronnen, speelde geen rol. Wél 
zijn er historische bronnen over de naam van de eerste vorstin van de Singosari-
dynastie: zij heette Dedes. De geschiedenis absorbeerde hier de mythe. Op 29 
december 1977 droeg de directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, prof. Dr. 
P.H. Pott, het beheer van het Prajñâpâramitâ beeld over aan Mr. Koesnadi 
Hardjasoemantri, cultureel attaché van de Ambassade van de Republiek Indonesia te 
’s-Gravenhage.572 Aan het verblijf van 155 jaar in Nederland, 81 jaar in het Museum 
van Oudheden en 74 daaropvolgende jaren in het Rijks Museum voor Volkenkunde 
kwam een eind. In de lente van 1978 aanvaardde Reuvens’ Poetri Dĕdĕs, haar gelaat 
onveranderd mooi en sereen, de thuisreis naar Indonesië. In april werd zij 
geïnstalleerd in het Museum Nasional in Jakarta.573 In ieder provinciaal museum op 
Java staat een kopie, die symbool staat voor de eigen, glorieuze ‘geschiedenis’. Zo 
werd Reuvens’ fraaie beeldje een icoon van de Javaanse hindoe-boeddhistische 
beeldhouwkunst én van de onafhankelijkheid van Indonesia.  
 

                                                 
572 RMvV, serienummer 1403/ Proces Verbaal van Overdracht, 29 december 1977. Opmerkelijk is dat 
dit niet door de ambassadeur werd ondertekend. 
573 De tentoonstelling onder de titel ‘The Sculpture of Indonesia’ reisde in 1990 rond door de USA, in 
the National Museum of Art in Washington, Houston Museum of Art, Metropolitan Museum of Art in 
New York en als laatste in het Asian Art Museum in San Francisco. De titel van de Nederlandse 
tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam was ‘Het Goddelijk Gezicht van Indonesië.’ 
573 Opnieuw was zij, maar nu op een affiche, in het hele land te zien. Bij de laatste tentoonstelling, 
‘Indonesia, de ontdekking van het verleden’ die ter gelegenheid van de 60-jarige onafhankelijkheid van 
Indonesië werd gehouden, was haar rol bescheidener. 
 
 



Hoofdstuk 4 Nationale Musea van Oudheden 
 
 
I  De uitverkoop van Egypte 
 
In zijn ‘Verhandeling...’ over de Javaanse beelden, waarvan in 1826 een handelseditie 
verscheen, verzuchtte Reuvens dat alle studie die hij hiertoe had moeten doen, 
weliswaar veel had opgeleverd, maar dat hij daardoor ook veel ‘andere, meer 
regtstreeksche pligten’ had laten liggen. De toenemende druk van het werk ging 
gepaard met ingrijpende veranderingen in de privé sfeer. Thuis, in de Breestraat, 
waren een dochter en een zoon geboren, Marie in 1823 en Louis in 1824.574 Vier jaar 
later, in 1828, volgde Margot. Reuvens vernoemde zijn vader niet. 
In het museum, om de hoek in de Houtstraat, begon de cultuurpolitiek van Willem I 
en Falck vruchten af te werpen. Bij het uitbreiden van de verzameling gaf men 
prioriteit aan Griekse oudheden. Het uitvoerverbod van nieuwe Etruskische vondsten, 
zoals het Vaticaan had verordonneerd, zou mogelijk navolging krijgen in andere 
landen. Reuvens’ verwachting, dat met de Griekse onafhankelijkheid een uitvoerstop 
van oudheden zou worden ingevoerd, werd door velen gedeeld.575 Inmiddels waren de 
tweede en derde Griekse collectie uit Athene, de Griekse eilanden en de Levant van 
de Vlaamse kolonel Rottiers aangekomen. De Ottomaanse ambassadeur bij de Porte 
van Zuylen van Nyevelt en ambassadesecretaris G. Testa in Constantinopel stuurden 
hun vondsten naar Leiden op.576 David Jacob van Lennep drong er in een vergadering 
van het Koninklijk Instituut op aan dat officieren van de zeemacht vaker ingezet 
dienden te worden voor het transport van oudheden.577  
In 1822, het jaar dat Putri Dĕdĕs in Leiden aankwam, was op gezamenlijk initiatief 
van Reuvens en Falck een drie jaar durende buitenlandse opgraving in Tunesië 
begonnen. Het was de eerste Nederlandse archeologische expeditie in het buitenland. 
De leiding hiervan lag in handen van kolonel Jean Émile Humbert, die het project 
nagenoeg alleen uitvoerde. Hij zou ook in het latere directoraat van Reuvens een 
hoofdrol spelen bij de uitbreiding van de verzameling van het kabinet van oudheden 
in Leiden.578 Naast de collecties die hij uit Tunis en Carthago meenam, was hij de 
man die namens het koninkrijk in 1826 naar Italië afreisde om in Livorno te 
onderhandelen over de eerste grote Etruskische en Egyptische collecties. In 
samenspraak met Reuvens, die hij van dag tot dag per brief op de hoogte hield, kon 
hij scherp onderhandelen. Zo kwam Leiden in het bezit van een formidabele 
Etruskische collectie, bestaande uit de gehele in één koop verworven inventaris van 
het Museo Corazzi in Cortona, naar Nederland verscheept werd. Wat betreft de 
Egyptische collecties was er niet veel concurrentie.Uit het geweldige aanbod dat 

                                                 
574 Brongers (2002) Genealogie 139-140: Hieruit valt af te leiden dat Maria Everdina was vernoemd 
naar Reuvens moeder; Louis Abraham naar Louise, Reuvens’ echtgenoot en haar vader Abraham 
Blussé; Margaretha Lucretia (Margot) naar de zus en schoonzus van Reuvens’ vader. Voor 
woonadressen zie Brongers 157 
575 In een bijzondere zitting van het Griekse parlement op het eiland Zyros werd de Wet op Oudheden 
geformuleerd. Archeologische objecten waren onvervreemdbaar eigendom van de Griekse Staat, en 
mochten niet meer uitgevoerd worden. 
576 Vgl. Legêne (1998) 361 
577 RA-NH/175-Notulen 15, 116/285, 275, 1820 
578 Halbertsma (2003) 79 e.v.; In Halbertsma (1995) uitvoerige beschouwingen over deze en andere 
reizen van Jean Émile Humbert 



Europa bereikte in de voorgaande jaren, hadden de grote musea in Londen en Parijs 
hun keuze al gemaakt.579  
 
Het verzamelen van Egyptische oudheden verliep in een competitieve sfeer, vooral 
tussen de Fransen en de Engelsen.580 Na de ondertekening van het verdrag van 
Amiens in 1802 was het gezag over Egypte teruggegeven aan de Pasja. De erop 
volgende politieke situatie maakte dat de Frans –Engelse relatie verhardde. De 
invoering van Napoleons Continentale Systeem (1803- Waterloo), waarmee ook 
imperialistische belangen van de Britten werden aangetast, was een voorbeeld 
hiervan. In 1803 hervatten Groot Brittannië en Frankrijk de oorlog. Sindsdien is 
menig initiatief op cultureel gebied, ook het verzamelen van oudheden, uitgelegd als 
een vorm van internationale wedijver. Bij de inrichting van de diplomatieke posten in 
1815, erkenden de Britten het grote strategische en economische belang van een 
consulaat in Egypte. Dit was een grote verandering, aangezien zij dit land tot hun 
overwinning op de Fransen beschouwd hadden als een obscure, weinig bekende 
uithoek van de Mediterrane wereld. Dat de handel daar werd gedomineerd door 
Frankrijk en andere landen rond de Middellandse Zee, had men nooit problematisch 
gevonden.581 De Franse invloed in Egypte was vooral dominant in de organisatie van 
bestuur en leger, met uitzondering van de jaren rond de Griekse vrijheidsoorlog, toen 
de Pasja partij koos voor de Ottomanen en de Fransen voor de Grieken. Tot aan de 
Engelse bezetting van Egypte in 1882 bleef het land een autonoom sultanaat. 
 
De verzamelaars 
 
Met de intentie van de verzamelaars was het in British India en Nederlandsch-Indië 
anders gesteld dan in Egypte. Bij verscheping van de collecties van de kolonie naar 
het moederland vonden geen financiële transacties plaats, behalve het voldoen van 
transportkosten. Strikt genomen werden deze goederen gestolen, ware het niet dat 
men cultuurschatten in een tijd van bestuurlijke en economische overheersing als 
gedeeld eigendom beschouwde. Het moederland wierp zich, zo valt tussen de regels te 
lezen, niet zelden op als beschermster. In Egypte, maar ook in Noord Afrika en in de 
Ottomaanse wereld, moest worden betaald voor de oudheden. Dat maakte dat het 
verzamelen een lucratieve zaak kon zijn. Er moest dus onderhandeld worden; en dat 
was precies waar de adellijke collectioneurs en de gevestigde wetenschappers in de 
geleerden instituten zich niet mee bezig wensten te houden.  
Met de groei van het kapitalisme werden in de bestuurlijke lagen van Engeland 
nieuwelingen toegelaten, die zich niet met land of bezit konden onderscheiden, en ook 
niet konden bogen op anciënniteit. In dit proces van sociale mobiliteit, dat zich vooral 
in Frankrijk in sterke mate manifesteerde aan het eind van de achttiende eeuw, was de 
notie van verdienste voor het eerst nevengeschikt aan die van gegoede afkomst.582 In 
een continent geteisterd door revolutie en oorlog, vonden velen een onderkomen in 
buitenlandse samenlevingen. Zij integreerden in Parijs en Londen die daardoor een 
                                                 
579 Vgl. Halbertsma (2003) 103  
580 Zie hiervoor de reisverslagen van Giambattista en Sarah Belzoni, 1820. Deze verschenen tussen 
1821-1823 in Nederlandse vertaling. 
581 Jasanoff (2006) 238, citeert Joseph Banks, directeur van het British Museum: ‘an office [...] of much 
importance in a country so highly interesting to the Politics of Europe as Egypt has become since the 
French invasion.’ 
582 Voor deze problematiek: Oerlemans (1983), 41-50, n.a.v. W. Otterspeer (2007) die de problematiek 
van de sociale mobiliteit en carrièrisme gebruikte in zijn beoordeling over Reuvens’ wezen en positie 
in het onderwijs. 



kosmopolitisch karakter kregen. Het transnationale karakter van een grenzeloos 
Europa bleef gehandhaafd. Alleen, waar zij voorheen door vorsten en adel bestuurd 
werd, zag zij zich geconfronteerd met een groeiende klasse van de burgerij.  
 
Bij het aanleggen van verzamelingen in Egypte waren figuren nodig die zich, net als 
Lord Elgin in Athene en Konstantinopel, konden bewegen in een ambigue grijze zone 
tussen officiële en privé- aangelegenheden, tussen politiek en cultuur.583 Zo ontstond 
een bont gezelschap, dat feitelijk bestond uit amateurs, met grote verschillen in kennis 
en sociale achtergrond maar met gedeelde zakelijke motieven. Allen deden hun best 
bevriend te geraken met Pasja Mohammed Ali, die van Albanese afkomst was en die 
door de Ottomanen tot gouverneur- generaal van Egypte was benoemd. Slechts een 
enkeling was deze vriendschap gegund. Reuvens, die precies wilde nagaan op welke 
wijze al die andere verzamelingen tot stand waren gekomen, zette dit op hoofdlijnen 
uiteen- met vermelding van een aantal voorbeelden.584 Wie geen toestemming van de 
Pasja Sultan kon krijgen, was aangewezen op de Arabieren. Zij hadden immers geen 
vergunning nodig. Wel moesten ze dan genoegen nemen met toevallige ontdekkingen 
van, meestal, grafkelders. Het kwam ook wel voor dat de Arabieren de graven met 
inhoud open lieten liggen, om ze in geheel aan te bieden aan verzamelaars. Er zullen 
in Egypte net zulke grappen mee uitgehaald zijn als in Italië, waar men veinsde de 
laatste hand aan een opgraving te leggen als een grote verzamelaar in de buurt was, of 
waar na wat heen en weer geschuif van mooie vondsten de prijs eens goed 
opgedreven kon worden.585  
 
Steeds vaker wierpen tussenhandelaren zich op als eerste koper van de 
vergunninghouders, waarna loodzware vrachten vol monumentale stèles, beelden of 
delen daarvan verscheept werden naar Italië. De havenstad Livorno met de 
handelshuizen Mopurgo en Tossizza werd, meer dan Triëst, het distributiecentrum.586 
Hier ontmoetten afgevaardigden van musea, wetenschappers en handelaren elkaar en 
vonden verdere, soms maanden lang durende onderhandelingen plaats. Soms voeren 
de collecties, in nieuwe samenstelling door naar andere havens, als Antwerpen en 
Londen- waar de objecten opnieuw ter veiling werden gebracht. Een enkele keer 
verdween een zending, zoals die van kolonel Humbert voor Nederland in 1833, naar 
de zeebodem.587  
 
De verzamelingen zijn steeds genoemd naar de kleurrijke hoofdrolspelers. De 
belangrijksten hierbij, en daarmee worden diegenen bedoeld die de grootste collecties 
wisten te verschepen, waren de Brit Henry Salt, de Noorditaliaan Bernardino Drovetti 
en de zeer tot de verbeelding sprekende Giambatista (Jovanni) Belzoni. Door de 
monopoliepolitiek van de Pasja - Reuvens had dit tot in de details uitgezocht- hadden 
Salt en Drovetti vrijwel het alleenrecht verkregen op belangrijke sites in Egypte.588 
Een goede relatie met de Pasja was hierin blijkbaar niet genoeg. De Armeniër Jean 
d’Anastasy kreeg van de Pasja wel het monopolie op de graanhandel, maar geen 

                                                 
583 Ibid. 239 
584 Schneider (1985) 20. Die voorbeelden zijn hier, tenzij relevant, weggelaten. 
585 De Italiaanse praktijken zijn veelvuldig en, gezien vanuit het leven van de Britse gezant en 
verzamelaar W.H. Hamilton, en passant beschreven door Susan Sontag in The Vulcano Lover (1992) 
586 Schneider (1985) 19,21 
587 Ibid., 32 n.54. Volgens Ruurd Halbertsma, ging het hier alleen om tekeningen. 
588 Schneider (1985), 19 en 30 n. 31, cit. uit Reuvens Derde Rapport over de Collectie d’Anastasy aan 
Van Ewyck, 29 februari 1828 



vergunning voor opgravingen. In diplomatieke rang was hij gelijk aan Salt en 
Drovetti. Als gevolg van de goede handelsrelatie die d’Anastasy met Zweden 
onderhield, was hij namelijk consul-generaal van Zweden en Noorwegen 
geworden.589  De Pasja moet dus wel begrepen hebben dat hij met het verlenen van 
vergunningen aan de aartsrivalen Frankrijk en Engeland ervoor zorgde dat Egypte 
daarmee op de nieuwe Europese kaart kwam. De uitverkoop van de oudheden 
verschafte de Pasja veel goodwill. Deze continueerde het succesvolle effect van de 
Description de l’Egypte. Deze zeer omvangrijke publicatie die werd uitgegeven van 
1809-1826, als resultaat van de Napoleontische expeditie van 1789-1801 had immers 
een drastische imago verandering teweeggebracht van ‘een barbaarse regio’ tot een 
‘voormalige grootse klassieke cultuur’.590 Voor Egypte, net zozeer als voor Engeland 
en Frankrijk was het van groot economisch belang dat de route die Egypte verschafte 
naar de verdere Oriënt- en die zou leiden tot de aanleg van het Suezkanaal vanaf 
1854- gebruikt werd. De andere Europeanen konden aan de slag op sites die door Salt 
en Drovetti van minder belang geacht werden, bijvoorbeeld in Memphis en 
omstreken. Op die manier kon Jean d’Anastasy zijn collectie beelden en sarcofagen in 
Sakkara bijeenvergaren- waarvan een deel in 1828 Leiden terecht kwam. Ten slotte 
viel er ook nog wat te kopen bij Salt en Drovetti zelf, die voor de verscheping naar 
Italië nog eens een laatste kritische blik op de zaak wierpen, en hun collecties van 
tweederangs stukken ontdeden.  
Salt, die het tot consul-generaal in Cairo bracht, was een voorbeeld van een snelle 
stijger op de sociale ladder. Het verzamelen van oudheden gaf hem aanzien in kleine 
maar belangrijke kring. Bij zijn bezoek aan Londen gaven leden van de Society of 
Antiquaries en bestuursleden van het British Museum verlanglijstjes mee als 
‘achtergebleven tekstfragmenten van de Steen van Rosetta’, die zich in de omgeving 
van Fort St. Julian zouden bevinden. Toch was hij als de schildpad die altijd 
schildknaap bleef.591 Salt investeerde in arbeiders, in opgravingen, nam veel risico’s- 
maar kreeg steeds de kous op zijn kop van de zittende élite, die de met veel gezwoeg 
verkregen collecties beduidend onder de vraagprijs kocht.592 Toen Salt in 1826 zijn 
tweede verzameling verkocht aan het Musée Royal, het Louvre, was hij een 
Engelsman in Parijs, wat zijn onderhandelingspositie niet versterkte. Opnieuw moest 
hij met lede ogen toezien dat het Franse bod niet in de buurt kwam van zijn vraagprijs.  
 
Bernardino Drovetti was afkomstig uit Piëmonte in Noord Italië, dat in zijn jeugd 
onder Frans bestuur viel. Hij had zijn carrière in de bureaucratie onder Napoleon 
opgebouwd, en schakelde vrijwel moeiteloos over naar de Bourbon Restauratie. 
Zolang hij Frankrijk kon dienen, was hij gelukkig. Hij was net als Salt als consul 
gestationeerd te Alexandrië, en weigerde daar - door de wol geverfd als verzamelaar 
en handelaar van oudheden- na zijn pensioen te vertrekken. Als het er op aan kwam 
was Drovetti de kampioen-verzamelaar. Zijn eerste collectie, waarin heel veel 
papyrusrollen waren opgenomen, kwam in 1824 in Turijn terecht, en is nergens in 

                                                 
589 Ibid. 19  
590 Said (1978 ed. 2003) 86  
591 Vrij naar Ivo de Wijs, in zijn poëtische inleiding over de schildpadden (les Turtues) Saint-Saëns’ 
Het Carnaval der Dieren, Uitgeverij Gottmer, Universal Music (2005) 
592 De biografische gegevens van Salt, Drovetti en Belzoni ontleen ik grotendeels aan Maya Jasanoff 
(2006), die o.m. met haar paragraaf ‘Gentlemen and Capitalists’ 261-274, de geschiedenis van het 
verzamelen van de ‘British Empire’ een menselijk gezicht heeft willen geven. 



Europa in kwaliteit en omvang geëvenaard.593Net als Salt, verkocht hij zijn tweede 
verzameling aan het Louvre, in 1827.  
 
Waar Salt en vele anderen bescheiden hun naam in kleine letters in het Ramesseum in 
Thebe achterliet, verbond Giambattista Belzoni, die al snel de nieuwsgierigheid van 
Reuvens opwekte, zijn naam voor eeuwig aan Ramses II, door deze met grote 
kapitalen diep in het steen te kerven: ‘Belzoni’ (fig.1). In de piramide van Chepren bij 
Gizeh gevolgd door: ‘was here’.  Zijn levensloop bevat allerlei elementen, die het 
voor een biograaf aantrekkelijk maken een smeuïg verhaal te schrijven. Belzoni, zoon 
van een kapper uit Padua, was een reus van ruim twee meter. Enkele jaren na aanvang 
van de Franse bezetting had hij zijn geboortegrond verlaten en zich in zijn 
levensonderhoud voorzien door als acrobaat op te treden. Zijn grootste kunststuk was 
die van de menselijke piramide, waardoor hij in Engeland-waar veel Italianen hun 
toevlucht hadden gezocht- de‘Patagonian Sampson’ werd genoemd. 594 Tijdens lange 
reizen in het ‘Engelse’ landschap van Europa zou hij opnieuw zijn kunsten op straat 
vertonen: in Portugal (de Britse bondgenoot), in Madrid (in 1813 net bevrijd door de 
Engelsen) en op Malta in 1814, waarvan het Britse bestuur net geformaliseerd was in 
het Verdrag van Parijs. Hij was nu niet meer alleen, maar reisde met zijn Engelse of 
Ierse vrouw, Sarah Banne, die meedeed met zijn acrobatiek. Ter bekroning van de act 
van de menselijke piramide werd zij door haar geliefde krachtig omhoog geslingerd. 
Zo vormde Sarah, dapper zwaaiend met een vlag, de top.595  
 
Aangetrokken door de verlokkingen van het onbekende waren zij, met hun Ierse 
knecht James, in mei 1815 hun Egyptische avontuur begonnen. Belzoni maakte 
zichzelf bij de Pasja Mohammed Ali bekend als hydraulisch ingenieur en kreeg 
prompt de opdracht een waterverplaatsingsapparaat te ontwerpen om de vruchtbare 
strook langs de Nijl te verbreden. Dit liep, ook doordat hij hierbij de nodige 
tegenwerking ondervond, op niets uit.596 Zijn leven kreeg een nieuwe wending toen 
hij in staat bleek de door vele reizigers bewonderde, zeven ton wegende kop van de 
jeugdige Ramses II, toen bekend als ‘The Young Memnon’ te kunnen verplaatsen, 
door zelf het ontwerp en de organisatie van het transport te realiseren (fig.2). Hier 
hadden de Fransen, die de droom om het beeld naar Parijs te vervoeren hadden 
opgegeven, niet van terug. Zo wist Belzoni grote stukken mee te nemen voor het 
British Museum, die ook vandaag nog de grote trekkers van de Egyptische zalen 
vormen (fig.7). Vanwege de zorgvuldig gedocumenteerde reisnotities die hij samen 
met Sarah opstelde wordt veelal gesteld dat de Belzoni’s zich gezamenlijk in korte tijd 
ontwikkelden van avonturiers en oplettende observanten tot gedreven specialisten.597  
 
Reuvens maakte gebruik van deze levendige notities in zijn inleiding op de 
Egyptische oudheden in Antiquiteiten.598 Ze bestaan uit drie delen, waarvan het derde 
deel eindigt met aanmerkingen en waarnemingen van Sarah Belzoni.599 Wie het 
                                                 
593 Met omvang bedoel ik de hoeveelheid monumentale stukken. Zodra de scarabee’s genummerd 
worden, is de omvang die in catalogi wordt opgegeven veel groter.    
594 Jasanoff (2006) 248 
595 Tyldesley (2005) 73 
596 Ibid. 74 e.v. Belzoni had in Rome, en tijdens zijn zwerftocht in Europa ook in Delft, samen met zijn 
broer, colleges waterbouwkunde gevolgd.  
597 Vgl. Yasanoff (2006)   
598 Reuvens  (1826), deel III stuk I, 1-36 
599 Belzoni III, 263. Zij behandelt de zeden van Turkse en Arabische vrouwen, en schreef een verslag 
van het doel waarmee zij naar Egypte was gekomen: een reis naar het Heilig Land in 1818. 



‘voorberigt’ leest van deze reisnotities, begrijpt dat Belzoni’s levensloop als artiest uit 
nood geboren was. Het grootste deel van zijn jeugd woonde hij in Rome, waar hij in 
de jaren 1790 een gedegen wetenschappelijke opleiding volgde ter voorbereiding op 
het kloosterleven. Wie hem beoordeelt vanuit dat perspectief ziet een ander mens. 
Belzoni was dan een jonge, op grond van opmerkelijke intelligentie geselecteerde 
student aan het Collegium Romanum van de Jezuïeten. Wie bedenkt dat dit de school 
was met een groot eigen encyclopedisch museum, waar ooit de grote Kircher 
pogingen had ondernomen tot de eerste ontcijfering van het hiërogliefenschrift, 
begrijpt dat Belzoni, meer dan zijn buitenlandse tijdgenoten in Egypte, vertrouwd was 
met de oudheden van dat land. Uit zijn notities spreekt dan ook een intelligent 
observatievermogen en gedegen kennis van klassieke en contemporaine 
reizigersbronnen. De nadruk die vaak wordt gelegd op zijn avonturierzin en artistieke 
strapatzen geven blijk van een zucht voor overdreven romantisering en maakten van 
hem in de 19e eeuw een romanpersonage. Daaronder had hij al te lijden na terugkomst 
in Europa in 1819, toen hij merkte dat men ‘over mijne werkzaamheden en 
ontdekkingen in Egypte zoo veel valsche geruchten in het openbaar verspreid’ waren, 
dat hij het als zijn plicht beschouwde een eenvoudig verhaal van het gebeurde op te 
tekenen.600 Over zijn ‘zwervend leven [...] dat hij na het onverwachte binnenrukken 
van het Fransche leger had geleid’, wijdde hij niet verder uit. Zijn gepassioneerde 
belangstelling en grote kennis van oudheden, brachten hem en zijn vrouw er toe de 
collecties aan het Engelse volk te tonen. Belzoni’s vernieuwende idee, om een grote 
reizende Egypte- tentoonstelling in Europa te organiseren, is rechtstreeks terug te 
voeren op zijn eigen leven, waar volksvermaak en Romeinse triomftochten evenzeer 
gekend waren.601 
 
Van Belzoni’s reizende tentoonstelling kwam niets terecht. Wél organiseerde hij in 
1821 een grote tentoonstelling op Piccadilly, dicht bij Burlington House waar de 
Society of Antiquaries haar bibliotheek en onderkomen had. Hij huurde hiervoor het 
London Museum, dat in de volksmond the ‘Egyptian Hall’ genoemd werd vanwege de 
uitbundige façade, geheel in Egyptische stijl opgetrokken (fig.3). Het London 
Museum was eigendom van de reiziger William Bullock, een ondernemer met gevoel 
voor cultuur, die veel publiek wist te trekken met tijdelijke tentoonstellingen over 
vreemde volken in theatrale decors.602 Sarah en Jovanni Belzoni hadden in Egypte 
wasmodellen en gipsafgietsels gemaakt, om de meegebrachte collectiestukken in een 
Egyptisch decor van beschilderde tombes te kunnen plaatsen (fig.4).  

                                                 
600 Belzoni [vert.Wouters] 1821, VI-VII. Het derde deel eindigt met: ‘Na alle mijne zaken geregeld te 
hebben, verliet ik eindelijk, tegen het midden van de Herfstmaand 1819, Egypte, alwaar ik meer reden 
had gevonden, om mij te beklagen over zekere Europeanen, dan over Turken en Arabieren.’ Maya 
Jasanoff, die zijn reputatie in de decennia na zijn dood onderzocht, beschrijft hoe hij van een 
neurotische, paranoïdea figuur die defensief in zijn optreden was, in verschillende literatuur, zelfs in 
kinderboeken werd getransformeerd tot een held. Ik zie Belzoni als iemand die zich in zijn integriteit 
aangetast wist, en daartegen beproefde wapens in het geweer stelde: zijn kennis en de pen. 
601 Kirshenblatt bespreekt dit fenomeen, in de context van o.m. de Londense tentoonstellingen van 
Bullock, zie als ‘performing culture’(1998) 43 e.v. 
602 De tentoonstellingen boden een surrogaat voor een wereldreis die niet iedereen zich kon 
veroorloven. Bullock organiseerde in 1822 een tentoonstelling over Laplanders. Op een prent van o.m. 
Thomas Rowlandson is te zien hoe het landschap van Lapland op de muren is geschilderd, en het 
publiek toekeek bij een act waar een rendier een slee trekt. In 1825 was er een tentoonstelling over 
Mexico. Om de oudheden en etnografica een levendig perspectief te bieden waren kuipplanten tussen 
de vitrines opgesteld en zat een Indianenjongen het gebruik van voor Engelsen onbekende objecten toe 
te lichten. Kirshenblatt (1998) 44-47.  Jasanoff (2006) 268-269.  



Reuvens, die in de zomer van 1821 in Londen verbleef ter voorbereiding van zijn 
studie naar de Javaanse beelden, heeft ook deze tentoonstelling bezocht, en zag dat het 
een publiekstrekker van de eerste orde was.603 Of hij Belzoni ontmoet heeft, zoals hij 
van Lennep liet weten voornemens te zijn, is niet bekend. Van Belzoni’s droom, om 
zijn verzamelingen aan het British Museum te verkopen, kwam maar een klein deel 
uit. Zijn naam is verbonden aan die van Salt, die zijn collectie grotendeels 
eigenhandig door Belzoni uit de tombes liet halen. Zijn heldenstatus onder het volk, in 
het bijzonder tegen het einde van de eeuw is echter opmerkelijk. Hij werd beschreven 
als een doorzetter die recht op zijn doel af ging: onverschrokken en onvermoeibaar.604 
Zijn autonome karakter, gecombineerd met ondernemerschap en financieel succes 
werd in de tweede helft van de 19e eeuw, in de Victoriaanse tijd, ten voorbeeld werd 
gesteld.605 
 
De Hollandse handelsgeest werd gekenmerkt door openheid over financiële 
onderhandelingen. In dat opzicht was het niet nodig om nieuwelingen binnen de 
culturele elite toe te laten.606 De figuren die in Nederland door Willem I werden 
aangesteld voor de verrijking van collecties oudheden waren wereldburgers. De 
Vlaamse kolonel Bernard Rottiers (1771-1857), die na de vlucht van Stadhouder 
Willem V in het Britse leger diende, had deelgenomen aan Engels-Russische 
campagnes, en aan veldtochten onder de Russische Tsaar. In die jaren nam hij deel 
aan veldtochten tegen de Perzen en de Turken, veroverde een district in Azarbeidjan 
en woonde hij met zijn vrouw en vier kinderen in Tiflis, Georgië. In 1818 keerde hij 
via Konstantinopel, Athene, de Ionische eilanden, Corfu, Bari, Napels- en ten slotte 
via Frankrijk en Engeland terug naar Nederland. Deze route verklaart ook de 
herkomst van zijn eerste collectie, die bestond uit oudheden en een herbarium van 
zeldzame planten- dat hij schonk aan de stad Gent. 607 De in Den Haag geboren 
kolonel Kolonel Jean Émile Humbert (1771-1839) was afkomstig uit een geslacht van 
Zwitserse hugenoten dat sinds de 17e eeuw in Nederland woonachtig was. Zijn vader 
was een bekende portretschilder in Den Haag. Jean Emile Humbert, broer van de 
kunstenaar Humbert de Superville, had in Tunesië gediend onder de lokale Hamouda 
Pasja Bey. Deze had Hollandse officieren van de genie weten aan te trekken om een 
nieuwe haven voor zijn vloot aan te leggen.608  
 
Rottiers en Humbert waren door hun militaire loopbaan gewend aan hofcultuur en 
konden zich gemakkelijk bewegen in diplomatieke kringen. Ze waren niet geschoold 
als wetenschappers, maar door hun afkomst en omgeving ook geen vreemden in het 
                                                 
603 Antiquiteiten deel II, stuk II, afdeeling 4, 1823 ‘Noordelijk Duitschland. Rijn en Mein’, n.a.v. 
Reuvens’ bezoek aan de collectie Rüppel in Frankfurt, ‘Het bovenstuk van een mensen-beeld met een 
leeuwen- of kattenhoofd: de fraaiste van dit soort zag ik te Londen, bij Belzoni en bij Lord 
Belmore[...]’190. Zijn vertrek naar Belzoni is ook beschreven in een brief van D.J. Van Lennep aan 
Falck, 24 juli 1821- geciteerd door J. van Lennep in Het leven IV 1865, 209-212. Vgl. Schneider 
(2007) 59   
604 Belzoni’s ‘Narative’, waarin de competitie tussen Fransen en Engelsen in Egypte werd beschreven, 
was opgenomen in een kinderboek van de schrijfster Sarah Atkins (1822) Fruits of Enterprize 
Exhibited in the Travels of Belzoni in Egypt and Nubia, interspersed with the observations of a mother 
to her children, Jasanoff (2006), 272 en 378 n. 97 
605 Ibid.272 
606 Otterspeer (2007), betoogt dat Reuvens’ carrièrisme illustratief is voor zijn positie als sociale stijger. 
Het onderhandelingsaspect (Reuvens kon er wat van!) speelt in zijn betoog- en in dat van Oerlemans 
(1983), wiens artikel Otterspeer hier als uitgangspunt nam, geen rol.  
607 Bastet (1987) 2-5, Halbertsma (2003) 49-50 
608 Halbertsma (2003) 72-74 



academische milieu. Beiden werden ingezet voor archeologische opgravingen. 
Humbert in Tunesië waar hij de ontdekker van Carthago was. Rottiers in Griekenland, 
kort voor de Griekse opstand, en ook daarna, en op Rhodos. Beiden stonden in de 
traditie van de eerste systematische, door militairen georganiseerde opgravingen. 
Humbert onderscheidde zich van vele anderen door zijn brede wetenschappelijke 
kennis en interesse, die tot uiting kwam in de verhandelingen over de reizen die hij in 
opdracht van de Koning had gemaakt naar de ‘Barbarijsche kust’ en die hij hield in 
het Koninklijk Instituut. Zijn correspondent lidmaatschap van de derde klasse, 
waarvoor hij werd benoemd in 1826 had hij direct daaraan te danken.609 In zijn latere 
rol, als koper van de grote Leidse collecties die in Livorno werden aangeboden, 
werkte hij evenals Rottiers steeds in samenspraak met Reuvens. Humbert is nooit naar 
Egypte afgereisd. Mogelijk speelde de herinneringen aan heimwee en vreselijke ziekte 
in Tunesië hierin een rol; in zijn ergste koortsen had hij enkel nog maar geijld, en 
‘Reuvens’ en ‘Carthago’ geschreeuwd.610   
 
 
II Tot behoud van cultuur en ter lering voor de natie 
 
Het cultuurgoed uit de kolonie, dat hogelijk werd gewaardeerd, was- zo dacht men- 
beter af in het moederland, waar ze ter verrijking van de eigen bevolking in musea 
werd bewaard. Deze culturele interventie beschouwde men als een vorm van 
bescherming van cultuurgoed, dat in de kolonie bedreigd was in haar voortbestaan. 
Het is opvallend dat het bedreigde cultuurgoed in de 19e eeuw een veelgebruikt motief 
was om tot verplaatsing van vooral monumentale sculptuur, naar musea over te gaan. 
De dreiging werd soms toegeschreven aan een ‘bijgeloof’, maar bijna altijd aan de 
Islam.611 De islamisering van Java in de 16e eeuw had dus niet alleen een einde 
gemaakt aan de bloei van de Indo Javaanse periode, maar vormde nu nog steeds een 
bedreiging voor het voortbestaan van haar overblijfselen. Waar Europa sinds de 
zestiende eeuw synoniem was voor Christendom, werd zij sinds de tweede helft van 

                                                 
609 Zie hiervoor: Gedenkschriften, in de Hedendaagsche Talen van de derde klasse van het KNIW, 
derde deel, Amsterdam, Pieper & Ipenbuur I-VI. In de inleiding van dit derde deel wordt teruggeblikt 
op de openbare zittingen 1821, 1823 en 1825. Een groot deel van de beschrijving hiervan is gewijd aan 
de wetenschappelijke reizen die Humbert had gemaakt, tijdens welke hij antwoord had proberen te 
vinden op een reeks vragen betreffende aardrijkskunde, geschiedenis of andere wetenschappen, taal, 
plantkunde en oudheidkunde, waartoe Falck in 1821 de leden van de derde klasse van het instituut had 
uitgenodigd deze op te stellen (hieronder Van Lennep, Hamaker en het toen nog correspondent lid 
Reuvens). In de inleiding verder een kritische uiteenzetting over de kwaliteit van de beantwoording van 
de vragen. Men was zeer tevreden over de Zenatische woordenlijst, die Humbert op een vraag over de 
‘Zenato’s’, een nomadische stam ten westen van Mekka, had meegenomen. Ook een handschrift waarin 
de Berbers de oudste en oorspronkelijke bewoners van de noordkust van Afrika werden genoemd, naast 
allerlei andere wederwaardigheden over zeden en gewoonten van de Berbers werd gewaardeerd. 
610 Halbertsma (2003) 78, 168 n.15, citeert uit brief: RMO/ARA 3, 17.1.1/1, 3 juni 1821, Reuvens aan 
Falck. 
611 Ditzelfde was het geval bij culturele interventie door missionarissen en zendelingen. Zij 
beschouwden de lokale religie en rituelen als bedreigend voor de verspreiding van het Christendom. 
Om hun kerkelijke achterban te overtuigen van het nut van bekering in kolonies en andere ‘ primitieve’ 
gebieden, werden rituele objecten uit het dagelijks leven verzameld en ter legitimatie van missie of 
zending in kloosters of musea tentoongesteld. De bezoeker, onthutst door het heidense primitivisme, 
was al snel van de goede zaak overtuigd. Deze houding ten aanzien van door geestelijken verzamelde 
etnografica, verschilde niet fundamenteel van de door wetenschap verzamelde etnografica, aangezien 
ook hier het superioriteitsdenken werd geëxpliceerd. Zie hierover: Van Dijk (1992). Het verschilde wél 
van de presentatie van oudheden aangezien deze werden gezien als representanten van ‘hoogwaardige 
beschavingen’.  



de achttiende eeuw verbonden met ‘beschaving’. De Fransen schreven over 
‘civilisation’ en beschouwden dit als synoniem voor Frankrijk, de Engelsen muntten 
het begrip ‘civilization’ en in Duitsland is het synoniem aan het achttiende eeuwse 
begrip ‘Cultur’. De negentiende eeuw is de eeuw van de complete en uitgewerkte 
identificatie van Europa met beschaving.612 Zij was verlicht, rationeel en 
technologisch ontwikkeld. In dat opzicht vormde zij een tegenstelling met de Oosterse 
beschaving, gekenmerkt door despotisme, technologische achterstand en slechte 
behandeling van vrouwen.613 Het ontvreemden en tonen van collecties oudheden uit 
de kolonie- die deel uitmaakten van die klassieke cultuur- had dus een legitimerend 
karakter ten aanzien van zowel de rationele als van de ideologische basis van het 
kolonialisme als onderdeel van het westers imperialisme. De kolonisator droeg zorg 
voor bedreigd universeel cultuurgoed en toonde in haar musea tot welke hoogte haar 
uitingsvormen daarvan waren gekomen. De Indiase of Indische oudheden, allen waren 
als wortels van dezelfde stam, werden door Reuvens en zijn tijdgenoten nooit met 
minachting behandeld. Zij schreven over ‘beelden’ of ‘Godenbeelden’. Dit in 
tegenstelling tot de liberale predikant Wolter Robert Baron van Hoëvell, die in 1852, 
zeventien jaar na de dood van Reuvens, het had over ‘afgodsbeelden uit den Hindoe-
tijd’, toen hij zijn Indische collectie aanbood aan het Zwolse museum. Hij 
categoriseerde ze als ‘voorwerpen van land en volkenkunde, de vaderlandsche 
geschiedenis en proviciale oud- en zeldzaamheden’.614 Dit subtiele verschil illustreert 
de verschuiving van het universele-religieuze naar het vaderlands-christelijke denken. 
Met een woord als ‘afgodsbeelden’ beoordeelde een blanke baron in Oud-
Testamentisch jargon de ander en keurde haar af. Het is de vraag hoe Caspar Reuvens, 
zou hij nog geleefd hebben, op 60-jarige leeftijd hier over gedacht zou hebben.  
 
De moslimcultuur keerde zich intrinsiek tegen het beeld en beeltenissen en gedroeg 
zich iconoclastisch, dan wel onverschillig ten aanzien van pre-islamitisch cultuurgoed. 
Die onverschilligheid leidde er in Egypte bijvoorbeeld toe dat er, ondanks herhaalde 
pogingen om de Pasja hierop te wijzen, geen aandacht was voor faraonische 
monumenten die verloren dreigden te gaan als gevolg van waterschade. Champollion 
besloot om die reden in 1829 een tombe naar Frankrijk over te brengen. Volgens de 
Britse equipe was de verwijdering van delen van de tombe allerminst zachtzinnig, 
waarop zij Champollion vroegen of hij hier wel toestemming voor had gekregen. 
Hierop beet Champollion zijn critici toe dat de enige aan wie hij verantwoording 
diende af te leggen de Pasja was. Aangezien zijn opponenten een commercieel doel 
voor ogen stond, schreef hij hen een vlijmscherpe brief. Daarin stelde hij dat het 
boven iedere twijfel verheven was dat de mooiste bas-reliëfs van de Tombe van Seti 
op een dag in het Louvre zouden staan en dat ze hiermee gered werden van 
onverschilligheid en vernietiging. ‘Ik handel vanuit ware vriendschap voor de 
oudheid, omdat ik deze monumenten meeneem om ze te bewaren, niet om ze te 
verkopen’.615  
                                                 
612 Den Boer (1997) 102, 112-114 
613 Porterfield (1998) 43  
614 Legêne (2005) 134-135 
615 Jasanoff (2006), 294-295: De briefwisseling tussen Joseph Bonomie, een van de Britse kunstenaars 
die werkzaam was in Egypte en Champollion vond plaats op 13 en 14 juni 1829 . De Engelse vertaling 
uit het Frans (met onderstreepte laatste zin) luidt: ‘Do not doubt, sir, that you will one day have the 
pleasure of seeing in the Museum of France some of the beautiful bas-reliefs of the tomb of Seti, this 
will be the only way to save them from imminent destruction [..] and putting the plan into action I am 
acting only as a true friend of antiquity because I am taking away these monuments to conserve them 
and not to sell them’ 



 
Dit probleem, waarin manifest wordt hoe twee landen, bewust van eigen superioriteit 
elkaar de loef afstaken met morele argumenten over beheer, behoud, commercie en 
vermeende superioriteit, kon ontstaan doordat Egypte volledig onverschillig stond 
tegenover haar cultuurbezit, en dit gebruikte om Engeland en Frankrijk tegen elkaar 
uit te spelen. De goodwill die Pasja beoogde door zijn oudheden in de uitverkoop te 
doen, leverde hem uiteindelijk een standvastige verhouding met de belangrijkste 
Europese spelers in de wereld op: Frankrijk en Engeland. Maar dat hij om die reden 
de pre-islamitische monumenten liet verkommeren toonde voor de Europeanen aan 
dat hij geen beschaafd man was. De Pasja was dus een katalysator in de competitie 
rond het verkrijgen van oudheden. Of de Europeanen doorzagen dat de Pasja middels 
de tentoonstellingen van collecties in de grote musea actief bijdroeg aan een positieve 
beeldvorming over zijn land is zeer de vraag.  
Waar Reuvens, zoals we verder zullen zien, de verplaatsing van monumenten uit Java 
niet zonder meer wilde goedkeuren, sprak hij van ‘rechten’ en ‘toegekomen eer’ als 
het ging om de ‘vervoering’ van oudheden uit Egypte naar Frankrijk en Engeland. In 
zijn commentaar op het transport van de Steen van Rosetta liet hij de Franse import 
van Egyptisch oudheden teruggaan tot de Zonnekoning:  
 
‘De eer van de vinding dier inscriptie komt den Franschen toe, schoon het lot des 
oorlogs door de verdrijving van de Franschen uit Egypte, dezelve naar het Britsche 
Museum heeft doen verhuizen. Niet alleen de eer der vinding, maar ook de daad van 
vervoering naar Parijs van den meest beroemden Dierenriem van Dendera, behoort 
insgelijks aan Fransche onderdanen: zodat dezen nu althans geen regt meer hebben 
om over het wegbrengen der Marmers van het Parthenon naar Londen te klagen; 
indien zij nog hadden mogen schijnen regt behouden te hebben om zulke klagten te 
uiten, nadat, onder Lodewyk XIV, De Fransche Consul-Generaal te Cairo, Maillet, het 
plan gevormd had om de zuil van Pompejus van Alexandrie naar Parijs te vervoeren, 
een plan welk slechts op de grootte der onkosten schijnt schipbreuk te hebben 
geleden.’616 
 
Aangezien het neveneffect van het Europese beschavingsoffensief het terugdringen 
van de ongewenste islamitische en ‘barbaarse’ invloed was, kon de culturele 
interventie die haar rechtvaardiging in bedreigd cultuurgoed zocht, alleen maar op 
goedkeuring van het eigen gezag rekenen.617 Het economische voordeel werd hierin 
stilzwijgend aanvaard, want begrepen. De islam, zo werd in 1822 vanaf de kansel 
gepredikt, gedroeg zich vijandig ten opzichte van het christendom: De klassieke 
cultuur werd door de islam in zekere zin geconserveerd. Het was aan Europa, om de 
klassieke cultuur in zijn volle omvang te beschouwen en verder te ontwikkelen.618 
 
Ter lering... 
 
De wetenschappelijke belangstelling voor de Oriënt was in Londen, Amsterdam en 
Leiden, in de eerste plaats ingegeven door de band tussen moederland en kolonie. 
Deze stond in een oudere traditie van handelsposten. Dat gold ook voor Rome, wier 
band met Egypte terug ging tot de kolonisatie in de Romeinse oudheid. Voor Parijs 
                                                 
616 Reuvens (1826) Antiquiteiten III, I, 2-3 
617 Vgl. Koster (1998) 28 
618 Legêne (1998) 363. De auteur parafraseert hier S. Muller (1822) die bij herhaling waarschuwde voor 
het intolerante karakter van de Islam.  



lag dit beduidend anders, aangezien de militaire verovering onder Napoléon gepaard 
was gegaan met een wetenschappelijke expeditie en uitvoerige verslaglegging. In alle 
gevallen, ook in Frankrijk ten aanzien van de Oriënt, ging de aandacht in de 
wetenschappelijke instituten primair uit naar de ontcijfering van het schrift. De 
aandacht voor de beeldcultuur, in Nederland voor het eerst uiteengezet onder Van 
Lennep in het Instituut, kwam niet eerder tot stand dan met de oprichting van het 
Kabinet van Zeldzaamheden in 1816 en Reuvens’ Kabinet van Oudheden twee jaar 
later. Berlijn was een late trendvolger, maar wel een heel serieuze. In 1842 werd een 
groot ambitieus project gestart om de Franse Napoleontische campagne te evenaren. 
Dit werd gedaan door de Pruisische koning, die de Egyptoloog Richard Lepsius 
hiervoor had aangesteld. De vondsten van deze campagne vormen de basis van de 
oprichting van een nieuw (ein Neues) in Berlijn te bouwen museum, dat in 1855 werd 
geopend. Al vanaf de jaren 1840, toen er prijsvragen voor het ontwerp werden 
uitgeschreven, werd het Königliches Museum uit 1830, nog maar tien jaar geopend, 
het Alte Museum genoemd.  
 
De wetenschappelijke aandacht van Engeland, Nederland en Duitsland voor 
Egyptische oudheden was allerminst organisch gegroeid, aangezien de filologie zich 
niet primair op kunstzinnige voortbrengselen en andere artefacten richtte, maar op de 
ontcijfering van het schrift. Dit veranderde niet toen Engeland de op de Fransen 
overwonnen Egyptische stukken in 1802 in de tuin van Montagu House zette: ook de 
Society of Antiquaries vond de steen van Rosetta het belangrijkste object. Dit 
veranderde evenmin toen de trustees van het British Museum een nieuwe vleugel voor 
de ‘Alexandrian Trophies’ bouwden. Het laat zich ook illustreren aan de hand van een 
fundamentele discussie in het British Museum, die zich vanaf de eerstvolgende 
uitbreiding van deze verzameling in 1817 ontspon. Hierbij ging het om de vraag of 
Egyptische oudheden thuishoorden in een museum dat zich van begin af aan op een 
artistiek hoogwaardige collectie had gericht.619 Henry Salt, onder wiens leiding de 
verzameling tot stand gekomen was, maakte bij de onderhandelingen zelf onderscheid 
tussen ‘art’ en ‘matters of curiosity for a museum’.620 Voor zijn eerste verzameling, 
die hij in 1817 aan het British Museum verkocht en waarvan de door Belzoni 
getransporteerde kolossale kop van Ramses II het bekendste stuk is, ontving hij 2000 
pond. Het verschil in waardering voor de Egyptische oudheden vergeleken bij de 
Griekse was evident: in 1816 had de Britse regering 35.000 pond voor de ‘Elgin 
Marbles’ betaald. 621 De aankoop van Salt’s verzameling was louter op rivaliteit met 
de Fransen gebaseerd. Het was immers bekend dat de Fransen het hadden moeten 
opgeven de kop van Ramses II mee te nemen. Voor het overige deel van de collectie 
Salt liet het bestuur van het museum- in de ban van de ‘Elgin Marbles’- met de nodige 
minachting weten, dat de Egyptische oudheden in vergelijking daarmee niet eens half 
zo mooi en inspirerend waren.622 De kunstinhoudelijke discussie waarin de vraag over 
de artistieke kwaliteit van Egyptische oudheden aan de orde werd gesteld, maakte dat 
het na de aankoop van de eerste collectie Salt in 1817 nog tien jaar zou duren voordat 
er weer nieuwe Egypte-collecties aan het British Museum werden toegevoegd.  
 

                                                 
619 Wilson (2002) 75 
620 Jasanoff (2006) 264 
621 De tentoonstelling van Iovanni en Sarah Belzoni op Piccadilly  in het London Museum van William 
Bullock is na afloop, in 1822 in zijn geheel geveild, tegen betrekkelijk lage bedragen. Vgl. Jasanoff 
(2006) 269 
622 Wilson (2002) 75 



In Frankrijk was het met dit vraagstuk niet anders gesteld. Toen Bernardino Drovetti, 
Frans consul in Cairo, in 1819 een grote en gevarieerde, zeer belangrijke verzameling 
Egyptische oudheden aanbood aan de regering van Koning Lodewijk XVIII, 
betwijfelde de directie van Musée Royal (Louvre) de esthetische waarde hiervan. 
Welke meerwaarde zou deze geven aan het museum? ‘Geen enkele’ was het antwoord 
van de kenners. ‘Het Musée Royal is bovenal gewijd aan meesterwerken, en niet 
zozeer aan curiositeiten van de beeldhouwkunst’.623 In Parijs waren alle ogen in de 
daaropvolgende jaren gericht op de belangrijkste aankoop onder Lodewijk XVIII. Het 
ging om de in 1820 opgegraven ‘Aphrodite van Milos’, bekend geworden als ‘Venus 
de Milo’. Het beeld was door een boer op zijn land gevonden en werd van hem 
afgetroggeld door een Franse marine officier die wat verkenningen uitvoerde op het 
eiland. ‘ Hij herkende het belang’, heet het dan- en 'zorgde ervoor’ dat het beeld bij de 
Franse ambassadeur in Turkije, Jules Dumont d’Urville, terechtkwam, waarna er wat 
voor betaald werd. In de haven leidde de aankoop tot een handgemeen tussen Franse 
matrozen en Grieken, waarbij het beeld haar armen verloor. In een andere versie 
waren de armen afgebroken tijdens het haastige transport, te voet, naar de haven. Het 
verlies van deze ledematen zou, zo bleek, de kunsthistorische waardering alleen maar 
ten goede komen en bijdragen aan haar mystieke uitstraling. De Aphrodite was het 
eerste Griekse beeld dat de Fransen met baar geld op Griekse grond aankochten. Zij 
moest het verlies van de naar Rome teruggekeerde Venus Medici- één van de beelden 
uit de befaamde Cortile del Belvedere van Julius II- goed maken. Op de vroegste 
foto’s die gemaakt zijn van de zalen in het Louvre, is te zien dat zij in de 19e eeuw de 
apotheose vormde van de belangrijkste galerij van het voormalige Musée Napoléon, 
waar ze de plaats had ingenomen van de eveneens naar Rome teruggekeerde 
Laocoon.624 Een andere aanwinst van het Louvre was de aankoop van de collectie van 
de diplomaat Edmée Antoine Durand in 1825. Deze bestond hoofdzakelijk uit ‘Vasi 
Etruschi’. Ze werden aangeboden als Etruskische vazen, vanuit de stellige overtuiging 
dat ze van Etruskische origine waren, maar veelal ging het om Griekse import. Deze 
vazen waren al een halve eeuw razend populair, en hun waarde was aanzienlijk 
gestegen sinds het Vaticaan in 1821 een decreet had uitgevaardigd waarin bepaald 
was dat de paus de eerste keuze had bij de grote opgravingen op grond in kerkelijk 
bezit; wat een groot deel van het voormalig door de Etrusken bewoond gebied was. 
De schenking van Etruskische vazen die Paus Pius VII, direct bij zijn thuiskomst in 
1815 aan de bibliotheek in het Vaticaan was wél afkomstig uit Etruskische 
graven(fig.5). Deze schenking was symbolisch en kan begrepen worden in de context 
van de Restauratie. Hiermee wees de paus erop dat de Etruskische cultuur, waarvan 
men toen dacht dat deze ten grondslag lag aan de Griekse, bewaard was in eigen 
grond. Nu alle ogen op de Griekse cultuur waren gericht, en de terugkeer van 
pauselijke collectie nog onderwerp van onderhandeling was, bouwde de paus voort op 
een 18e eeuwse Vaticaanse traditie, en vestigde de aandacht op de claim die zij kon 
leggen op een veel oudere geschiedenis dan die van de Romeinse keizertijd. 
 
Het is voorstelbaar dat de Fransen na het gevoelige verlies op de Engelsen hun buik 
vol hadden van Egyptische oudheden. De gulle financiering die de koning 
beschikbaar stelde voor de kostbare publicatie van de Description de l’Égypte bewijst 
het tegendeel. Zolang de hiërogliefen niet ontcijferd waren, zag men zowel in 
Engeland en Frankrijk geen directe reden de oudheden op te stellen in een 
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de Lauriston (1768-1828), die van 1820-1824 Minister was. 
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kunstmuseum. De waardering voor de schriftelijke cultuur en de status van haar 
wetenschappelijk onderzoek was, zo zien we opnieuw, was groter dan die voor de 
beeldende kunst en andere artefacten die het land had voortgebracht. De trotse 
volharding van de Fransen om zich, na de militaire nederlaag in de slag bij Aboukir 
intellectueel als winnaar te gedragen, kwam uiteindelijk in 1822 met Champollions 
ontcijfering van de hiërogliefen tot een hoogtepunt. Toch was dat, zeer opmerkelijk, 
niet genoeg om het aankoopbeleid in kringen van de ‘Beaux Arts’ te doen 
veranderen.625 De oorzaak van deze stagnatie was van politieke aard. Het was 
eenvoudigweg wachten op een meer verlichte geest, op een minister die een liberaal 
beleid voorstond. Dat gebeurde, enkele maanden voor de dood van Louis XVIII, en 
zou zich voortzetten tijdens de korte regeringsperiode van Charles X.626  
 
Na de definitieve Parijse afwijzing van Drovetti’s verzameling had deze zijn 
verzameling verkocht aan de koning (Huis van Savoye) op Sardinië, die de boel op 
zijn beurt weer doorverkocht aan Carlo Felice van Savoye in Turijn. De vroegste 
aankoop van die collectie dateert uit 1630, toen Carlo Emanuele I van Savoye een 
Romeins altaarblok in Egyptiserende stijl aankocht. In de jaren 1750 was hier een 
grotere collectie oudheden, mummies en papyri aan toegevoegd, ter uitbreiding van 
het in 1724 opgerichte Museo della Regia Università di Torino. Hier is een 
vergelijkbare ontwikkeling te zien als in Göttingen, waar het Huis van Hannover de 
financiële basis voor de universiteitscollectie verzorgde en het museum als satelliet 
van kennis in de burgermaatschappij positioneerde.627 Het was in wezen dus een voor 
Frankrijk bijeengebrachte verzameling Egyptische oudheden, die werd ingezet ter 
profilering van Turijn als potentiële hoofdstad van een verenigd Italië.628 Om die 
reden kreeg het regionale museum waar de Egyptische collectie in 1824 werd 
gehuisvest een nieuwe naam: Museo delle Antichità Egizie di Torino. Champollion 
wierp zich na zijn bezoek aan de Egyptische musea in Turijn en in het Vaticaan op als 
voorvechter van een liberale houding ten aanzien van de Egyptische oudheden. Onder 
zijn druk werd in 1826 besloten om de tweede collectie van Salt- die het British 
Museum hiermee passeerde- voor het Louvre te kopen.629 Zijn broer Jacques-Joseph 
Champollion-Figeac (1778-1867) die daar inmiddels als conservator werkzaam was, 
moest het doen met voornamelijk scarabeeën en amuletten. De collectie bevatte 
slechts enkele houten beschilderde sarcofagen en sculpturen. Monumentale stukken 
kwamen Parijs pas binnen in 1827, met de tweede collectie van Bernardino Drovetti. 
 
Voor Nederland was de publicatie van Champollion’s Précis du Système 
hiéroglyphique des anciens Égyptiens in 1824 directe aanleiding om kennis te maken 
met de Franse wetenschapper.630 Het Koninklijk Instituut nodigde hem in december 
van hetzelfde jaar uit om corresponderend lid te worden.631 De Egyptologie, hoewel 
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nog niet onder die naam bekend, werd nu als wetenschappelijk vakgebied erkend. Wat 
de ene geleerde beschouwde als het belang van de ontcijfering van het 
hiërogliefenschrift, werd door de andere als het gevaar ervan gezien: de te bestuderen 
teksten zouden hoe dan ook gevolgen hebben voor de bestudering van het Oude 
Testament. Zowel in protestante als in katholieke kring was bezorgdheid over de 
houdbaarheid van de chronologie van de schepping, zoals deze in de boeken van 
Mozes, de Pentateuch was verankerd.632 Voor David Jacob van Lennep gold dat de 
ontcijfering wetenschappelijk van het grootste belang was. De kennis over de 
Egyptische vorsten in het Oude Testament zou hiermee juist historische diepgang 
krijgen, wat een meerwaarde gaf aan de bijbelkennis.633  
In een pleidooi voor het nieuwe vakgebied gaf Van Lennep aan dat de nieuwe kennis 
zou leiden tot een groter begrip voor het Oude Testament, het land van Mozes en de 
oorsprong van het monotheïsme.634 Net zoals het Vaticaan vanaf het begin van haar 
Egypte-verzameling behoefte had gevoeld zich middels theologische beschouwingen 
te verantwoorden, was dit in Nederland evenzeer het geval. Er was wel een verschil in 
redenering: de katholieke kerk, die het Nieuwe Testament als uitgangspunt voor haar 
prediking gebruikt zag in Mozes de prefiguratie van Christus. Op die manier paste 
kennis over Egypte in het dogma van de Christus-Verlosser.635 Voor de protestanten 
was vooral de verdieping van de oorsprongsgeschiedenis en daarmee de 
Oudtestamentische verhalen uit Genesis en Exodus van belang. Van Lenneps pleidooi 
leidde tot beraadslagingen over de aanschaf van de Description d’Égypte. Er werd 
positief besloten en zo werd deze titel, bestaande uit 26 banden in octavo en 11 
banden in folio met rijke illustraties van fauna, flora, leven en werken, de eerste 
majeure aankoop in de geschiedenis van de Instituutsbibliotheek, die het voor de 
uitbreiding van haar collectie moest hebben van schenkingen.636  
De lezing die Champollion in voorjaar 1825 in Felix Meritis gaf droeg zeker bij aan 
de populariteit van zijn inzichten in Nederland en heeft een stimulerende werking 
gehad op de ambitie om Egyptische oudheden te verzamelen voor het Leidse museum. 
Anders dan in Londen en Parijs het geval was, stond de esthetische waarde van 
Egyptische oudheden hier niet ter discussie. Reuvens’ museum was een archeologisch 
museum, geen kunstmuseum. Zoals hij zich de Griekse collectie had eigengemaakt 
door het internationaal perspectief hiervan te bestuderen en te publiceren over de 
‘Elgin Marbles’, zoals hij de Javaanse en de Punische collectie in vergelijkend 
perspectief plaatste en in Europa verspreidde, zo eigende Reuvens zich ook zijn rol in 
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Koninklijk Nederlandsch Instituut (catalogusnr. 1881: inv.no.1796). Mogelijk is dit het door Van 
Lennep gekochte exemplaar, dat tevens het eerste in Nederland was.  



de Egyptologie toe. In de laatst binnengekomen collectie van Jean d’Anastasy (1828) 
in Leiden, bevonden zich twee handschriften op papyrus met teksten in Demotisch en 
Grieks. De geannoteerde vertaling hiervan verscheen in 1830, in een voor die tijd 
gebruikelijke vorm van een brief: Lettres à M. Letronne. Hierin gaf Reuvens ook een 
nieuwe versie van het Demotische alfabet, met verbeteringen en aanvullingen op die 
van Champollion en Young. Reuvens moet, zo is af te leiden uit latere Engelse 
bronnen, hiervoor in Engelse kringen veel lof voor hebben ontvangen, terwijl het 
minstens zo opvallend is dat de Fransen het niet wilden uitgeven. 637 Karl Otfried 
Müller, die zich in zijn recensie in de Göttinger Gelehrte Anzeigen op de vlakte houdt, 
laat zich in een brief zuur uit over Reuvens’ publicatie. Hij leek zich vooral te 
verbazen over het autonome handelen van zijn Leidse collega: ‘Was mag er 
(Champollion, MH) wohl zu den Lettres von Reuvens sagen, die zum Theil sein 
System anfechten, wenigstens eine Stütze wankend machen; ich habe das Reuvensche 
Buch über die Leydner Papyrus GGA N. 56.9.April 1831. angezeigt, aber freilich die 
Hauptsache Letronne überlassen müssen.’638  
De Egyptoloog Willem Pleyte, ontdekte in 1892, dat de Leidse papyrus een geheel 
vormde met een papyrus in het British Museum. Deze was eveneens afkomstig uit de 
verzameling d’Anastasy. Beide delen werden voor het eerst als eenheid gepubliceerd. 
In de inleiding hiervan werd met name Reuvens’ aandeel geprezen (‘more than any’) 
in de ontcijfering van het Demotisch schrift.639 
 
In 1825 kocht Reuvens de eerste Egypteverzameling. Hij deed dit in eigen land, in 
Antwerpen, van de reder Jean Baptiste De Lescluze, die de collectie in eerder ‘en 
bloc’ had overgenomen. Er was haast bij geboden, de reder zat om krediet verlegen, 
en Reuvens kon zodoende voor iets meer dan een derde van de vraagprijs zijn 
museum verrijken met een verzameling waarin veel verschillende typen voorwerpen 
waren vertegenwoordigd.640 In de jaren daarna, toen Reuvens via Humbert in Livorno 
onderhandelde over de Egypte collecties en sjacherde over transportkosten, probeerde 
hij inzicht te krijgen in de context van de objecten die hem werden aangeboden. Hij 
vergeleek ze met de omschrijvingen in catalogi van eerdere verkopen en veilingen om 
een beeld te krijgen van het aanbod en de vraagprijzen. Reuvens gebruikte zijn kennis 
om zijn onderhandelingspositie te versterken.641 Daarbij vond hij dat kennis over wat 
tegenwoordig de pedigree heet, vervalsingen kon voorkomen omdat ‘ de vraag naar 
Egyptische dingen thans gretiger wordt’.642 De vragen die Reuvens stelde, getuigen 
van het groeiende inzicht dat Reuvens in de eerste acht jaar van zijn directoraat had 
doorgemaakt op het terrein van archeologische theorievorming, internationale 
betrekkingen en de praktijk van het opgraven. Sinds hij zelf in 1827 in Arentsburg 
leiding gaf aan een opgraving, legde hij er steeds de nadruk op dat een object geen 
enkele waarde heeft voor de oudheidkunde als niet precies bekend is waar het is 
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zijn oratie bij de aanvaarding van zijn buitengewoon hoogleraarschap in de museale aspecten van de 
Egyptische archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1995). Hij baseerde zich hierbij op 
correspondentie van Reuvens, Van Ewyck (de opvolger van Falck op terrein van onderwijs), Reinhold, 
Nederlands gezant in Rome en Florence en Lt. Kolonel Jean Emile Humbert- allen uit het archief van 
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opgegraven. Reuvens was de eerste archeoloog die zich nadrukkelijk, zij het niet met 
die woorden, uitliet over de waarde van context, van provenance. Vanaf eind 1827 
zou hij ook in verband met uitbreiding van Indische collecties herhaaldelijk bij 
bestuursambtenaren in Nederlandsch Indië aandringen om de precieze plaats en de 
omgeving van de vondsten te vermelden.643 In 1827 kocht Reuvens de collectie van 
Salts lijfarts, de Italiaan dr. Cimba.644 Na de dood van de arts en die van zijn kinderen, 
als gevolg van de pest, was zijn weduwe Maria Cimba weggegaan uit Egypte en naar 
haar geboortegrond bij Livorno teruggekeerd. De collectie, bestaande uit 335 stukken, 
had zij meegenomen en deze werd na lange onderhandelingen gekocht door kolonel 
Humbert.645 Toen ook de collectie d’Anastasy in Leiden aankwam, in 1829, kon 
Leiden zich meten met de Egypte-collecties van Rome, Turijn, Londen en Parijs; een 
top vijf positie die Leiden onder Reuvens’ directoraat en tot de opening van het Neue 
Museum in 1855 in Berlijn heeft weten te handhaven.646 
 
Als spiegel... 
 
Reuvens probeerde zijn kabinet, dat inmiddels uit haar voegen barstte, zo goed en 
kwaad als het ging te ordenen. In de meeste van zijn kladjes, die hij bij ieder pand dat 
hem mogelijk ter beschikking zou worden gesteld maakte, is te zien dat hij een 
geografische ordening maakte. Volgens de meest voor de hand liggende route 
eindigde het museumbezoek in Leiden steeds bij de gipsen afgietsels van de ‘Elgin 
Marbles’. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het Reuvens wens was om de 
bezoeker, net als in het British Museum, het pad van de beschaving te laten eindigen 
met de Griekse sculptuur (fig.6).647 De reden hiervoor kan onmogelijk het lichte 
gewicht van de beelden zijn geweest. Pleisterafgietsels veel zwaarder dan men op het 
eerste gezicht zou vermoeden, omdat ze rond een zwaar ijzeren frame zijn gegoten. 
Het is moeilijk te beoordelen of Reuvens een zelfde indeling gemaakt zou hebben in 
een nieuw te bouwen museum, aangezien het steeds ging om het hergebruik van 
bestaande panden, dat tot zeer recent een Nederlandse traditie is gebleven.648 
 
Het voorbeeld dat Reuvens van een museale Egypte-opstelling had, toen de eerste 
collecties uit dit land in Nederland aankwamen, was gebaseerd op Londen. De 
tentoonstelling van Belzoni in Bullocks Museum, maar vooral de Egypte-opstelling in 
de Townley Gallery, vormden zijn referentiekader. In de Townley Gallery stonden de 
Egyptische stukken bij elkaar, maar niet geïsoleerd. Staande voor de monumentale 
granieten kop van Ramses II zag de bezoeker links- aan het einde van de zaal- de 
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Griekse discuswerper staan (hfdst. 2 fig.8). Zo was er dus gelegenheid tot reflectie 
over de twee culturen, waarvan de één de bakermat van de ander werd genoemd. 
Inmiddels werd deze vleugel al geheel ombouwd door het nieuwe British Museum van 
Smirke, dat opgeleverd werd in 1855. Toen Reuvens in 1835 met zijn Louise in 
Londen was, zag hij het bijna voltooide en inmiddels deels in gebruik genomen 
gebouw. De Townley Gallery was toen al afgebroken. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Reuvens eind jaren 1820, toen hij de laatste hand legde aan zijn 
Lettres à M. Letronne, naar Parijs wilde. Daar was in 1827, in het Musée Royal le 
Louvre, het Musée Charles X geopend, genoemd naar de in 1825 gekroonde koning 
van wie men hoopte dat hij de Bourbon Monarchie in oude luister kon herstellen. De 
naamgeving was, anders dan men zou denken, niet aan de koning zelf te danken. De 
directeur van het Musée Royal, Vivant Denons opvolger Auguste Comte de Forbin 
(1777-1841), had deze voorgesteld, nadat hij besloten had een onderkomen voor te 
bereiden voor de in 1824 verworven collectie ‘Etruskische’ en Griekse vazen van 
Edme-Auguste Durand. De Forbin had goed begrepen dat koninklijk patronage een 
uitstekend beginsel was om aandacht en financiering te genereren. Zijn voorstel viel 
in goede aarde bij de nieuwe koning. In het begin van 1826 verordonneerde deze dat 
er een nieuw museum ingericht moest worden, waarin ook de in 1818 verworven 
vazencollectie van de Franse diplomaat Joseph-François Tochon d’Annecy, Salt en 
Drovetti opgesteld dienden te worden.649  
 
Het Musée Charles X bestond uit een aantal gerenoveerde paleiszalen, die in omvang 
iets groter waren dan de Townley Gallery. Tussen 1819 en 1825 waren deze zalen in 
gebruik om industriële producten tentoon te stellen en werd er de jaarlijkse 
tentoonstelling voor levende kunstenaars (Salon des Artistes) gehouden.650 Het 
museum bestond uit twee delen. Het eerste was gewijd aan Griekse, Romeinse en 
Etruskische oudheden én aan Italiaanse en Franse Renaissance. Het andere, beginnend 
bij zaal IV, was geheel gewijd aan Egypte. De samenstelling der twee delen kwam 
voort uit de discussie die nog maar enkele jaren ervoor was gevoerd, over de artistieke 
waarde van de Egyptische collectie. Door deze in een context van hoogtepunten uit de 
kunstgeschiedenis te tonen ondernam het Louvre een poging de canonisering, die 
voorheen in het Vaticaan was ontstaan, nu in Parijs over te nemen.  
Net als in Londen kon de bezoeker eenvoudig enkele zalen overzien, waardoor de 
verschillende culturen in samenhang met elkaar stonden als loten van een stam: de 
universele geschiedenis. Dat het museum een hit werd in die jaren, had vooral te 
maken met de Egypte afdeling, waar na meer dan een kwart eeuw de oudheden te zien 
waren van het land dat onlosmakelijk met Frankrijk verbonden was geraakt. Na 
Rome, Turijn en Londen was Parijs relatief laat en de diversiteit van haar collectie 
vergelijkbaar met die van Turijn. Het bijzondere was vooral gelegen in de wijze van 
ordening en presentatie. Om die reden heette het Charles X in de volksmond al snel 
Musée de l’Égypte (fig.11). De samenstelling en ordening van het museum was 
uitgevoerd naar het concept van Champollion le Jeune, die als conservator aan de 
Egyptische afdeling verbonden was en ook de eerste catalogus schreef.651 Hierin is de 
systematiek van zijn ordening te zien, die in methodiek niet heel anders is dan 
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Winckelmann en Visconti vóór hem deden met Grieks-Romeinse collecties. Het ging 
om een universalistische ordening waar het de oudheden betrof. Egyptische oudheden 
waren echter geen kunstvoorwerpen. Champollion’s rangschikking van de 
verzameling was gebaseerd op de aanwezigheid en inhoud van schriftelijke informatie 
op het object, die hem in staat stelde een voorzichtige chronologie te maken in de 
catalogus. Zou hij volgens die ordening de Romeinse afdeling hebben ingericht, dan 
zouden de grafstèles hoger in aanzien staan dan de sculptuur. Doordat vele Egyptische 
voorwerpen voorzien zijn van opschriften, is de Egyptologie de synthese van filologie 
en archeologie. In de opbouw van de catalogus onderscheidde Champollion 
achtereenvolgens: 
 

- godheden  
- monumenten waarop de farao’s waren verbeeld of beschreven van de 

‘vroegste primitieve’ periode tot aan de Romeinen  
- monumenten waarop gegevens uit het openbare of privé-leven van de 

oude Egyptenaren te lezen zijn  
 
Daarnaast zouden objecten die met religie, faraonische geschiedenis en dagelijks 
leven te maken hebben systematisch worden samengebracht.652 Bij de inrichting van 
de zalen probeerde hij deze ordening zo veel mogelijk te handhaven, waarbij hij 
rekening diende te houden met een uitgebalanceerde presentatie van de stukken: 
teveel monumentale stukken zouden te zwaar zijn voor de verdieping, maar ook 
weinig aantrekkelijk in het geheel. Uiteindelijk vormde de driedeling de leidraad voor 
de volgende museale inrichting:653  
 
1˚. Salle des Dieux - geordend volgens de theogonie 
 
2˚. Salle Civile- waarbij eerst de farao’s werden geordend volgens chronologie van de 
faraonische geschiedenis en alle andere objecten naar type 
 
3˚. Salles Funeraires – waarbij eerst de menselijke mummies en onderdelen daarvan 
werden tentoongesteld en vervolgens alle andere objecten niet-chronologische naar 
type   
 
De ordening van de afzonderlijke onderdelen die Champollion daar vervolgens in 
formuleerde, was alfabetisch, in precies 26 letters, van A-Z: 654  
 
A._Images de Divinités égyptiennes. 
B._Emblèmes de Divinités, Animaux symboliques et Animaux sacrés 
C._Scarabées répresentant des Divinités ou des Emblèmes de Divinités 
D._Statuettes, Figurines et Amulettes représentant des Rois égyptiens 
E._Scarabées portant des images ou des légendes de Rois de race égyptienne 
F._Contrats originaux portant des dates du règne de Rois grecs d’Egypte 
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G._Figurines, Statuettes et Statues représentant des membres des diverses Castes 
égyptiennes 
H._Ustensiles et Instruments du culte 
I._Objets d’habillement 
J._Ustensiles de toilette 
K._Bijoux et Objets de parure 
L._Ustensiles domestiques 
M._Instruments et Produits des Arts et Métiers 
N._Momies humaines 
O._ Cercueils de Momies 
P._ Ornements funéraires 
Q._Images funéraires 
R._Coffrets destinés à renfermer les Images funérarires 
S._Vases funéraires 
T._Manuscrits funéraires 
U._Statuettes ayant servi d’étuis aux Manuscrits funéraires 
V._Tableaux funéraires 
X._Stèles funéraires 
Y._Cônes funéraires 
Z._Tessères grecques funéraires 
 
Champollion, als ontcijferaar van de Egyptische hiëroglyfen, alfabetiseerde zijn 
Egyptische oudheden en verbond Egypte- letterlijk –met Europa.  
 
De hofarchitect Fontaine, al in dienst van het museum in de tijd van Napoleon, 
ontwierp de inrichting van de zalen. Hij bracht, zonder de zichtas in de ruimte aan te 
tasten, drie compartimenten aan voor de verschillende verzamelgebieden. De eenheid 
ervan werd op allerlei manieren benadrukt. De afscheiding van de compartimenten 
werd geaccentueerd met grijsgroene zuilen en vergulde kapitelen. Alle vensters en 
deuropeningen werden omkaderd met dubbele ionische zuiltjes van wit stuc, tegen 
een gemarmerde donkerroze achtergrond. De lange rijen vitrinekasten, gemaakt van 
Hollands eikenhout, waren afgewerkt met hang- en sluitwerk van verguld brons. De 
schoorsteenmantels waren Pruisisch, maar met een Romeins accent: geïnspireerd door 
de Villa Albani waren hier kleine mozaïekfiguurtjes in aangebracht, van vogels en 
wilde dieren.655 Erboven waren hoge spiegels gemonteerd, die de zaal een luisterrijke 
sfeer gaven.656 De diverse stijlen van het continent waren zodoende alle 
vertegenwoordigd. De meest in het oog springende kleur voor de Egypte-zalen was 
smaragd groen. Dit was de kleur van de zijde waarmee de wanden bespannen en het 
fluweel waarmee de vitrines van binnen bekleed waren. Reuvens, van wie slechts 
enkele notities van het bezoek aan het Musée Charles X bewaard zijn gebleven, was 
onder de indruk van het effect dat deze kleur had op de tentoonstelling van de 
Egyptische scarabeeën. Deze waren met een draadje aan een gouden speld bevestigd, 
‘waaraan een kaartje met no. en beschrijving hing’.Toch stoorde hem het effect dat de 
kleur had op het geheel.657 De kleurkeuze was geen toeval. Smaragd was een van de 
Egyptische edelsteen soorten die sinds 2000 v. Chr. werd gewonnen. De mijnen 
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werden grootschalig in gebruik genomen onder de heerschappij van Cleopatra, en zijn 
ook naar haar vernoemd.658  
 
Opvallend was de cyclus van plafondschilderingen in het museum. De onderwerpen 
ervan waren voorgeschreven door de directie van de afdeling Schone Kunsten in het 
museum. Net als in het Vaticaan, werd in het Louvre de decoratie waarmee men in de 
paleisperiode vertrouwd was in het museum gecontinueerd. Waar de geschiedenis van 
het Vaticaan in haar fresco’s af te lezen is, geldt dat ook voor het Louvre. De cyclus 
van plafondschilderingen, gemaakt door de beste schilders van Frankrijk op dat 
moment, had als doel de glorie van Frankrijk en haar superieure positie in de 
kunstgeschiedenis te tonen.659 Champollion werd inzake de thematiek van deze 
schilderingen, die niet zijn voorkeur hadden voor de decoratie van het museum, niet 
gehoord.660 Toch was het resultaat van de schilderingen dat er niet alleen een 
horizontale ordening was aangebracht- uitgestrekt over de zalen- maar ook een 
verticale. Daarmee is, via de plafondschilderingen het museum als geheel te 
interpreteren. Het was een traditie die terugging op de Villa Borghese in Rome, waar 
de ordening was bepaald door Visconti in de jaren 1780. Net als bij de inrichting van 
het Musée Napoléon was Rome het grote voorbeeld. Ironisch genoeg werd dit 
voorbeeld, zowel onder Napoleon als onder Charles X gebruikt om de Franse 
superioriteit over Rome vorm te geven. De associatie met de oudheid dringt zich op, 
waarbij bestaande funderingen van tempels werden gebruikt om nieuwe op te 
bouwen. In het Louvre van Charles X was te zien hoe Frankrijk met de ontcijfering 
van de hiërogliefen, Egypte ontsluierde en de positie van het verzwakte Rome als 
cultuurcentrum overnam. De schilderingen transformeerden aldus de cyclische 
universeel historische ordening tot een lineair historische vertelling.  
 
De thema’s van de schilderingen waren historisch, mythologisch en bijbels. De eerste, 
gemaakt in opdracht van Forbin, was gewijd aan Charles X, die het museum aan de 
kunsten schonk.661 Het was hetzelfde thema dat Canova had gebruikt bij de invulling 
van de lunetten in het Museo Chiaramonti, dat hij geheel wijdde aan Pius VII en de 
restauratie van Rome.662 Het ondervond ook navolging in München, waar het thema 
van de Franse schildering bijna letterlijk is overgenomen in een schilderij waarop 
Ludwig I te midden van kunstenaars en geleerden is afgebeeld.663 Op de schildering 
was Champollion afgebeeld, die in het museum college gaf over het Egyptische 
schrift. Op verzoek van Champollion, was bij zijn benoeming afgesproken dat hij 
jaarlijks, in de zomer, een openbaar en gratis toegankelijke cursus zou verzorgen over 
de Egyptische archeologie, vooral gericht op de drie verschillende schriftsystemen 
van Egypte.664 Todd Porterfield, die de verschillende uitingsvormen van de Empire in 
kaart bracht, spreekt hier van de apotheose van Champollion, aan wie het museum 
feitelijk is opgedragen.665 Het is niet ondenkbaar dat Champollion, wiens prestige hier 
symbolisch is weergegeven, hier wél zelf de hand in heeft gehad. Hij had immers in 
1825, bij zijn bezoek aan de papyricollectie in het Museo Egizio in het Vaticaan, ook 
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het Museo Chiaramonti gezien. Het overkoepelende thema daarvan, was Canova zélf 
- die eveneens het brein achter een museaal concept was. Waar de bezoeker op het 
eerste gezicht een ode aan Rome dacht te zien, blijkt dat de selectie van beeltenissen 
zonder uitzondering terug te voeren is op belangrijke momenten uit de cultuurpolitiek 
van Canova en dat zij allen een reflectie vormen op zijn persoonlijke smaak en 
filosofie.666 Het is een gegeven dat teruggaat op het Romeins-Vaticaanse thema van 
de artist-curator, en dat hier voor het eerst in Frankrijk wordt overgenomen. In het 
Vaticaan zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. De bekendste daarvan 
ontbreken ook niet in Musée Charles X, in de zaal die gewijd was aan de Italiaanse en 
Franse Renaissance. Hierin is een plafondschildering aangebracht met als onderwerp: 
‘Julius II geeft zijn goedkeuring aan de voorstellen van Michelangelo en 
Rafaël’(fig.8). De schildering waarin Charles X centraal stond werd van begin af aan 
sterk bekritiseerd, aangezien de koning bepaald niet populair was. Nadat aan zijn 
monarchie een einde kwam tijdens de Juli Revolutie van 1830 werd de titel veranderd 
in: ‘Het genie van Frankrijk als inspirator voor de kunsten en redder van de 
mensheid’. Daarmee werden alle nationale grenzen overschreden.  
 
Bij de Egypte afdeling waren de bijbelse thema’s, zoals verschillende episodes uit het 
leven van Jozef in Egypte, identiek aan die in de Egyptische kamer van de Villa 
Borghese in Rome (fig.9). De toevoeging van de zeeslag bij Aboukadir en Napoleon 
die de pesthuizen van Jaffa bezocht, bracht de gloriedagen van de Description 
d’Égypte in beeld. Uiteindelijk vormden zij de opmaat voor de grote allegorische 
schildering van de ‘De Wetenschap, gekroond met lauwertakken en het Genie van de 
Kunsten ontsluieren Egypte voor Griekenland’ van François-Edouard Picot (fig.10). 
Deze climax vormt de meest dramatische weergave van de Werdegang van de 
Romeinse cultuur na 1815 en de canonisering van de Oriënt als onderdeel van de 
eigen wereld daarna. Door zich te concentreren op Egypte werd de klassieke 
hiërarchie in de kunsten vernietigd en een nieuw model getoond, met Frankrijk als 
leidsman en autoriteit. In Musée Charles X werd Egyptologie geïnstitutionaliseerd. De 
monumentale Egyptische architectuur en haar schrift werden gezien als religieuze en 
politieke uitingsvormen van eeuwigheidswaarde. Dit moet zeker geappelleerd hebben 
aan de antirevolutionaire stabiliteit die men predikte tijdens de Restauratie. Hierin was 
het gepermitteerd om het Grieks-Romeinse beschavingsideaal te passeren en te 
vervangen voor een veel ouder en autoritair voorbeeld van koningschap, monotheïsme 
en orde.667 Champollion’s ontcijfering was slechts het begin van een nieuwe 
wetenschap. De collectie van het museum werd daarbij nog lang niet als geheel 
begrepen. Nog tientallen jaren zouden de meeste objecten worden omschreven als 
‘Egyptische rariteiten’. Bovenal was Egypte - in de tijd van restauratie- interessant als 
spiegel voor de natie, zoals zij dat ook was voor alle andere post-revolutionaire 
regimes. In haar glorietijd was Egypte immers, zoals Champollion het schreef, met 
geen enkele andere cultuur vergelijkbaar waar het ging om de handhaving van orde en 
stabiliteit.668  
 
Caspar Reuvens, die in 1829 lange tijd met zijn assistent conservator Conrad Leemans 
in Parijs verbleef, ging meermaals naar het Musée Charles X. Het geheel appelleerde 
niet aan zijn protestante, burgerlijke smaak. Hij was ook niet vertrouwd met het lezen 
van de katholieke beeldtaal, die in wezen de basis vormde voor de op het Vaticaan 
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gebaseerde museumdecoratie. Waar hij het excentrieke huis van Thomas Hope in 
Londen weelderig vond, maar wel prachtig, was hij in Parijs vooral over de 
combinatie van schilderingen en objecten niet te spreken. ‘De pracht van de 
schilderingen en verguldsels van het plafond’, leidde de aandacht af van de 
vitrinekasten. Ook de sobere verlichting en het gebruik van spiegels konden zijn 
goedkeuring niet wegdragen: ‘Schikking en plaatsing der voorwerpen [zijn] 
onderworpen aan de fraaiheid der versiering van de zalen.’669 Zijn kritiek op de 
tentoonstelling van papyrusfragmenten, als ‘uit hun verband gerukte dingen’, was 
tamelijk ongezouten.670 Wat hem beslist moet hebben aangesproken is de 
archeologische keuze in de opstelling van Champollion, waarin middels de funeraire 
cultuur het dagelijkse leven ter sprake kon worden gebracht. De plaats die 
Champollion aan het onderwijs in het museum had gegeven sprak Reuvens zo aan dat 
hij zich had voorgenomen in Parijs college bij hem te lopen. Tot zijn teleurstelling trof 
hij de geleerde, die opnieuw op expeditie was, in Parijs niet aan.671 
 
 
III Een universiteitsmuseum met nationale ambitie 
 
De periode van de restauratie luidde het begin in van de nationale musea. Collecties 
oudheden boden ruimte tot reflectie op de onderscheidende kenmerken van de natie, 
een beeld dat in de Napoleontische tijd vervaagd was. De donatie van de Etruskische 
vazen door Pius VII in het Vaticaan symboliseerde de oriëntatie op de cultuur die in 
eigen grond geconserveerd was, en verbond deze met de universele geschiedenis. 
Musée Charles X beoogde hetzelfde, maar dan door het accent te leggen op de toe-
eigening van de ander, en de rol van Frankrijk daarin. Beide situaties benadrukten de 
waarden van de eigen natie, en speelden een rol in de publieke herdefiniëring daarvan. 
Caspar Reuvens was zich bewust van de rol die oudheidkunde in zijn tijd had. Hij 
beperkte zich niet tot academisch publiek maar beschouwde het als zijn taak om de 
beoefening van de oudheidkunde, en de traditie waarin zij vóór de Franse tijd had 
gestaan, op landelijk niveau onder de aandacht te brengen. Hiertoe was hij in februari 
1822 toegetreden tot de eenmans redactie van ds. Nico Westendorp, van het tijdschrift 
Antiquiteiten, dat door Reuvens werd gebruikt als een instrument ter verspreiding van 
kennis en ter vergroting van de attentiewaarde van zijn kabinet van oudheden. In een 
brief die aan alle leden van het Koninklijk Instituut werd gestuurd, verzochten de 
redacteuren om bijdragen over nieuwe vondsten, musea in binnen- en buitenland, 
fabelkunde, nieuw verschenen literatuur, reizen, samenvattingen uit buitenlandse 
tijdschriften en levensberichten van oudheidkundigen. Hierin kondigden de auteurs 
tevens aan dat het tijdschrift na drie of vier jaar zou ophouden te bestaan.672 Reuvens 
gebruikte het om in korte tijd een beeld te ontwikkelen van de kennis die in het land 
aanwezig was, en op de hoogte te geraken van recente vondsten. Een niet 
onbelangrijke bijkomstigheid was dat nieuwe vondsten naar Leiden zouden worden 
gebracht, en dat daarmee de collectie oudheden uit het vaderland vergroot zou 
worden.  
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Uiteindelijk zou de aandacht voor de archeologie ook tot vergroting van zijn 
studentental moeten leiden. Nederland, zo vond Reuvens, was te klein voor 
decentralisatie. Leiden was het centrum voor studie naar de oudheidkunde. Het 
tijdschrift hield na 1826 inderdaad op te bestaan. Haar lezers, niet eerder op de hoogte 
van dit abrupte einde, werden in de inleiding van de laatste editie pas op de hoogte 
gebracht. Reuvens gaf aan tot zijn spijt geen tijd meer te hebben, wat ook werkelijk 
het geval was; zelfs al zou hij het vanwege het grote succes hebben willen 
prolongeren. Het grootste deel van de publicaties had hij zelf verzorgd. Van een 
overname door een andere auteur was vooralsnog geen sprake. Er waren na 1827 
echter andere prioriteiten. De Javaanse collectie was net gepubliceerd. Er moest een 
catalogus geschreven worden van de hele collectie, bij voorkeur ook in het Frans. Die 
collectie moest geordend worden. De opgravingen in Arentsburg moesten worden 
uitgewerkt. Op de achterzijde van een enveloppe die geadresseerd is aan de opgraving 
van Reuvens in Arentsburg, maakte Reuvens notities over het ‘Indian Museum’ voor 
de Monumenta Indica.673 Het toont aan, dat zijn belangstelling voor de Indische 
Oudheden na de publicatie van zijn ‘Verhandeling...’ niet ophield. Reuvens zou zijn 
Lettres à  M. Letronne schrijven. Reuvens wilde een echt museum gebouw, één die 
het waardig was een collectie van formaat te tonen.674 Een museum dat alle dagen van 
de week open was, zodat reizigers, die anders dan in Parijs, in Leiden niet langer dan 
een dag zouden verblijven, de collectie niet hoefden te missen.675 Reuvens wilde 
opnieuw naar Parijs, terug naar Londen, eindelijk naar Rome.676 Reuvens had haast. 
 
Na de binnenkomst van de Egyptische collecties was het kabinet van Reuvens in 
potentie een voorbeeldig universeel museum. In Nederland groeiden de bomen tot in 
de hemel. In al die jaren sinds haar oprichting als kabinet van de hogeschool, hadden 
de curatoren van de universiteit nauwelijks bijgedragen tot enige uitbreiding van de 
museale collectie. Ook de bibliotheek, de basis van alle kennis en de kern van 
museale onderwijskundige taak, was ondanks herhaaldelijk aandringen van Reuvens, 
niet serieus genomen door de curatoren. Daarbij hadden zij zich niet ingezet voor 
enige noemenswaardige verbetering van de huisvesting. Toen zij zagen dat de 
collectie uitbreiding, niet anders dan in het British Museum, het Louvre en het 
Universiteitsmuseum van Göttingen, gefinancierd werd door de Koning, leunden ze 
genoegzaam achterover en wachtten rustig verdere initiatieven af. Reuvens wilde niet 
op één paard wedden. Op onvermoeibare wijze probeerde hij de curatoren van de 
universiteit ervan te overtuigen dat het kabinet een andere behuizing nodig had. Een 
collectie van deze omvang en kwaliteit moest een onderkomen krijgen dat zich kon 
meten met de andere grote musea in Europa. Tegelijkertijd werd van hoger hand, op 
ministerieel niveau de mogelijkheid geboden om een nieuw museumgebouw te 
ontwerpen, waarvan nader onderzocht werd waar dit gebouwd zou moeten worden. 
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Het heeft dan ook maar weinig gescheeld of er was onder Reuvens en Willem I een 
‘Nationaal Museum van Oudheden’ opgericht, nota bene het eerste in Europa. 677  
 
Veel musea die wij nu kennen als ‘Nationale’, of ‘Rijksmusea’ hebben hun huidige 
benaming pas omstreeks de helft van de 19e eeuw of zelfs nog later gekregen.678 Zij 
hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de beeldvorming van het nationalisme, 
dat kenmerkend is voor het laatste kwart van de 19e eeuw. Een groot aantal hiervan 
stond al in of kort na 1815 op de politieke agenda.679 De directe voorganger van een 
door de overheid gefinancierde collectie oudheden was te vinden in het Koninklijk 
Museum in Amsterdam, dat in 1808 door Lodewijk Napoleon was gevestigd in het 
toen zo geheten stadhuis-paleis op de Dam. Dit museum, dat gezien kan worden als 
een satellietmuseum van het Louvre, omvatte schilderijen, tekeningen, verschillende 
werken van beeldhouwkunst en ciselure, gesneden stenen, oudheden, kunststukken en 
zeldzaamheden van allerlei soort.680 De verwerving van antieke oudheden nam in het 
geheel een belangrijke plaats in. Lodewijk Napoleon financierde opgravingen in 
Nederland om een collectie vaderlandse oudheden op te bouwen, maar zag snel in dat 
hij de hoop op esthetische vondsten moest laten varen. Voor de uitbreiding van de 
collectie liet hij zijn beheerders participeren in de internationale kunsthandel.681 Zoals 
bekend heeft de koning de Leidse collectie Papenbroek over het hoofd gezien. Het is 
een wonderlijke gedachte dat het kabinet van oudheden in Leiden hieraan haar 
bestaan te danken heeft. Logischerwijs zou de Papenbroek-collectie, die een langere 
Amsterdamse dan Leidse geschiedenis had, zijn opgegaan in het latere 
Rijksmuseum.682 Dat zou zich dan, net zoals het Louvre, hebben ontwikkeld in de 
breedste zin van de kunstgeschiedenis. Onder Koning Willem I werd het Koninklijk 
Museum omgedoopt tot ‘sRijks Museum, ook al kreeg het die naam officieel pas in 
1883.683 In Nederland lijken Rijksmusea hun naam te zien als een keurmerk: zodra de 
term was ingeburgerd werd zij met terugwerkende kracht aan de beginfase van de 
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instelling toegeschreven.684 Dit is ook het geval bij het Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden.685  

                                                

 
Even leek het er op dat Reuvens de kans kreeg een Nationaal Museum van Oudheden 
te bedenken. Met de aankomst van de Egyptische verzameling van Jean d’Anastasy in 
1828, de duurste collectie die Nederland zich ooit had geoorloofd, deed zich een acuut 
ruimteprobleem voor. Een groot deel van de collectie moest worden opgeslagen in een 
houten loods, in de Academische plantentuin bij de Broedergracht.686 Reuvens 
ontving in augustus van dat jaar een brief uit de hoofdstad Brussel, van Falcks 
opvolger, de filosoofjurist D. J. Van Ewijck. Deze schreef dat de Koning, die bepaald 
had dat de verzameling voorlopig in Leiden zou worden geplaatst de noodzaak inzag 
voor een nieuw te bouwen archeologisch museum: in Leiden of in Brussel. Reuvens 
werd gevraagd hierover een ‘beredeneerd rapport’ te schrijven.687 Reuvens nam het 
verzoek serieus en werkte buiten medeweten van de Curatoren een uitvoerig voorstel 
uit. Zijn reis naar Parijs in 1829 zorgde voor wat vertraging. Ander oponthoud werd 
veroorzaakt door een verzoek van de Curatoren om met schetsen te komen voor 
eventuele huisvesting in het voormalige gebouw van Landhuishoudkunde aan het 
Rapenburg. Uiteindelijk stuurde Reuvens een brief van 55 pagina’s aan Van Ewyck. 
Deze brief kan gelezen worden als een blauwdruk voor een nationaal museum.  
Het ‘nationale’ aspect is het meest uitgesproken in Reuvens’ beschrijving van de 
voorwaarden waar de vestigingsplaats van een Nationaal Museum aan moest voldoen: 
‘de mogelijkheid tot uitoefening van beeldende kunsten, de aanwezigheid van 
nijverheid en industrie, een grote mate van geleerdheid door de aanwezigheid van 
professoren en overig onderwijs en als laatste een groep werkende burgers ten 
opzichte van het aantal inwoners waardoor er rijkdom en weelde in de stad kan zijn’. 
Reuvens, die Amsterdam, Brussel, ’s-Gravenhage en Leiden tegen elkaar afwoog, gaf 
hierbij een voorzichtige voorkeur aan Brussel en Leiden- maar kon hiertussen 
moeilijk een keuze maken. De brief is gedateerd op 4 mei 1830.688 
 

 
684 Een recente uitzondering is het ‘Museum Volkenkunde’ in Leiden, dat de toevoeging ‘Rijks’ en het 
voegwoord ‘voor’ niet meer wenst te dragen. Dit heeft te maken met post-koloniale gevoeligheden en 
met de distantie van nationale collectievorming. 
685 Bijvoorbeeld Klasens (1968). De toenmalige directeur liet de inleiding van het overzichtswerk dat 
ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het museum was gemaakt stellig beginnen met de zin: 
‘Toen het Rijksmuseum van Oudheden in 1818 door koning Willem I gesticht werd […]…’.  Talloze 
auteurs binnen en buiten het museum, schrijvend over museumgeschiedenis of cultuurbeleid hebben 
deze zinsnede afgezwakt dan wel opgesmukt en als aanname overgenomen. 
686 Leemans (1838) 6 
687 RMO/ ARA 67, 17.1.2/4, 5 augustus 1828, Van Ewyck aan Reuvens: ‘Deze omstandigheid in 
verband gebragt met de noodzakelijkheid om een nieuw gebouw tot plaatsing van het archaëologischen 
Museum te stichten, doet het mij zeer wenschelyk voorkomen, om bepaaldelijk te onderzoeken de 
vraag of het raadzamer en wijzer is een zoodanig gebouw in Leyden, danwel in de residentie nieuw op 
te trekken[…]’ 
688 RMO/ ARA 6, 17.1.1/4, april, of 4 mei 1830. Reuvens aan Van Ewyck. ‘Het voorstel welks 
overweging mij door UwEdGH. Wordt aanbevolen is tweeledig: hetzelve betreft de keus tusschen 
Leyden en de Residentie. UwEdGH bepaalt niet of dezelve met het woord ‘residentie’ Brussel of ’s-
Gravenhage meent. Ik zal echter wegens de blijkbare voordelen welke Brussel in dit geval boven ‘s-
Gravenhage heeft, alware het slechts ten opzichte der meerdere volkrijkheid (hoewel 80.000 inwoners 
nu weer niet opweegt tegen 1.200.000 in Londen- schrijft R. later), de vraag voornamelijk tot Brussel 
bepalen.’Amsterdam beschouwde hij, in verband met de zetel van het Koninklijk Instituut, als de 
hoofdstad van de wetenschap, maar de ‘kwade dampen’ in de stad zouden de collectie niet ten goed 
komen. De vraag welke residentie precies bedoeld is leidde tot verschillende interpretaties. Vgl. 
Hoijtink (2003) en Halbertsma (2003)  



Reuvens’ museale ontwerpen in de late jaren 1820 zijn gemakkelijk te dateren. Niet 
gehinderd door de zuinige beperkingen die de curatoren hem oplegden als zij weer 
eens een nieuwe bestemming voor een oud gebouw zochten, kon hij nu vrijelijk zijn 
gang gaan. Al voordat de minister opdracht gaf een haalbaarheidsonderzoek te doen 
voor een nieuw te bouwen museum ontwierp Reuvens zijn ideale museum. Een 
‘Voorloopige Schets voor een Museum van Oudheden [...]’ geeft verrassend goed 
weer wat Reuvens, die zijn initialen erbij schreef, voor ogen had (fig.12 en 12a). Op 
het eerste gezicht is de façade een sobere variant van het classicisme. De gevel laat 
zien dat het gebouw twee even hoge verdiepingen heeft en een zolder. Het 
middendeel, dat iets naar voren steekt, wordt geaccentueerd met vier Dorische zuilen 
en bekroond met een fronton zonder decoratie in het timpaan. Om het idee van het 
portaal te benadrukken, had Reuvens dat onderdeel op een ander papier getekend, 
uitgeknipt en op het verder slechts op hoofdlijnen getekende aanzicht geplakt. Bij 
nadere beschouwing is er iets aan de hand. De raampartijen zijn volkomen afwijkend 
in hun belijning: de bovenzijde van ieder raam is smaller dan de onderzijde: de 
zijkanten lopen naar beneden dus wat wijder uit. Daarbij zijn ze niet precies in het 
midden, maar eerder iets erboven doorsneden door een kozijn. De drie ramen van de 
bovenverdieping, direct naast de zuilen en het eerste raam van de begane grond 
hebben een decoratief accent.  
Volgens de strenge voorschriften en de harmonieuze maatvoering van de 
neoclassicistische architectuur zou dit alles ondenkbaar zijn. Toch heeft Reuvens het 
wel zo bedoeld. Dat wordt duidelijk op de schets die de architect Zeger Reijers in 
1826 maakte (fig.13). Net zoals George Saunders bij het ontwerp van de nieuwe 
vleugel in Londen weinig ruimte geboden werd om van de schetsen van Charles 
Townley af te wijken, was ook Reijers weinig vrijheid geboden in de uitwerking van 
Reuvens’ idee. De raampartijen zijn ook in zijn tekening iets wijd uitlopend. De 
kozijnen zijn zelfs zwaar aangezet. Wat Reuvens van dat specifieke aspect vond is 
niet bekend, maar volgens Reuvens had de architect van het geheel niet veel begrepen. 
Reuvens had gehoopt dat, net zoals in Engeland gebeurd was, de archeologie in 
Nederland als katalysator kon dienen voor de ontwikkeling van klassieke architectuur. 
Dit vereiste wel dat de regels van de voorgeschreven architectonische ordes in acht 
genomen dienden te worden. Reuvens had de porticus zorgvuldig naar Vitruvius 
getekend.689 De raampartijen die hij bedacht had waren geïnspireerd op de typerende 
belijning van Egyptische architectuur. In de façade van het London Museum van 
William Bullock, bij zijn bezoek aan de Belzoni-tentoonstelling, had Reuvens dit voor 
het eerst gezien (zie fig.3).690 Vivant Denon had over het verhevene, het grootse van 
de Egyptische bouwkunst gepubliceerd in 1802, in het boek dat de opmaat werd van 
de Description: Voyage dans la Basse et la Haute Egypte. Vivant Denon kende de 
architectuur, en ook de afzonderlijke onderdelen ervan, bijzondere betekenis en 
uitdrukkingskracht toe.691Al bladerend in het eerste deel van de Description de 
l’Egypte, moeten Reuvens bovendien de gravures van de nagenoeg in tact gebleven 
tempelcomplexen zijn opgevallen. De contouren van de gebouwen op het eiland 
Philae en in Edfou lopen veelal iets wijd uit, en wijken daarmee volledig af van de 
klassieke architectuur in Europa. Incidenteel is dit ook het geval bij een porticus, zoals 

                                                 
689 Vitruvius’ Dorische orde, vergeleken met die van de tempel van Hercules op Cori en van het theater 
van Marcellus in Rome, is een illustratie in boek IV, hfdst. III: ‘Proportions of Doric Tempels’. In 
Vitruvius, The Ten Books on Architecture, ed. Morris Hicky Morgan, New York 1960 (1914) 
690 Toch klinkt twijfel over deze raampartij, als hij Reijers schrijft om ‘valsche vensters liever weg te 
laten’. In een volgende schets duiken ze toch weer op. RMO/ARA 324, 15.1/1.100 
691 Werner in Seipel (2000) 88 



bij de grote tempel op het eiland Philae (fig.14). Piranesi had de wijkende vorm 
gebruikt in zijn wanddecoraties.692Carl Haller von Hallerstein experimenteerde ermee 
in de (niet uitgevoerde) ontwerpen voor de Egyptische vleugel in de Glyptotheek in 
München, in 1814/1815.693 Reuvens’ idee voor de verwijzing naar Egyptische 
architectuur was dus niet volstrekt nieuw: het was in the air. Maar wat Reuvens zich 
voorstelde van zijn museum, een neo-classicisme gecombineerd met Egyptiserende 
elementen, kent zijn gelijke in de Europese architectuurgeschiedenis niet. Zeker niet 
met oog op het feit dat Reuvens zijn eigen architect was van het tweede nieuw te 
bouwen burgerlijke museum van oudheden in Europa.694 Zeger Reijers, de architect 
die van de Dorische orde een combinatie van stijlen maakte, natuurstenen hoekstenen 
zoals Renaissance-rustica ongevraagd toevoegde, collectiestukken achter de ramen 
plaatste en zich van de voorgeschreven verhoudingen niets aantrok (en nog te duur 
was ook!) werd door Reuvens afgeserveerd.695  
 
In 1829 nodigde minister Van Ewyck de hofarchitect van Willem I uit om met 
Reuvens, in Leiden, de nieuwbouwplannen van het museum te bespreken. Dit was 
Tieleman Franciscus Suys. 696 Suys had enkele jaren daarvoor in Amsterdam, samen 
met de stadsbouwmeester Jan de Greef, de ronde sobere classicistische Lutherse kerk 
aan het Singel gebouwd en zou enkele jaren daarna de Mozes en Aäronkerk aan het 
Waterlooplein bouwen.697 In 1831 bouwde hij in opdracht van de familie Warocqué, 
een geslacht van vroege industriëlen, een neoclassicistisch kasteel op het landgoed 
Mariemont (Morlanwelz) bij Charleroi (fig.15). Dit landgoed, voorheen in bezit van 
Maria van Oostenrijk, was door de familie Warocqué gekocht met oog op de 
exploitatie van steenkool in de voormalige koninklijke domeinen. Toen Suys het 
kasteeltje bouwde was de tuin net nieuw ontworpen in Engelse landschapstijl. Het 
gebouw, dat door brand volledig verwoest is en waarvan slechts de hier afgebeelde 
prent is overgeleverd, geeft een idee van wat Suys en Reuvens misschien voor ogen 
hadden toen ze hun gesprekken over het Leidse museum voerden, dat mogelijk 
gebouwd kon worden op de zogenaamde ruïne- waar in 1808 de Kruitramp had 
plaatsgehad. Het zuiver neoclassicistische gebouw op Mariemont komt sterk overeen 
met de maatvoering en de opstand van de Townleygallery in Londen. Suys vond 
Reuvens’ schets misschien te gedurfd of anekdotisch. Misschien was hij te puristisch 
om de afwijkende Egyptiserende elementen te kunnen waarderen. Afgaande op zijn 
latere werk in Brussel- vooral de twee zijbeuken van de Sint Jacob op de Koudeberg- 
zal hij de voorkeur gegeven hebben aan een zuivere neoclassicistische en niet aan een 
eclectische stijl van bouwen. 698  
                                                 
692 Seipel (2000), 232 afb.13; 234 afb. 15; 260 afb. 37  
693 Ibid. 95, afb.11 
694 Na de Townleygallery van Saunders. Het Capitolijns museum was weliswaar het eerste burgerlijke 
museum van oudheden, maar aangezien dit in het Conservatorenpaleis werd ondergebracht en het 
Palazzo Nuovo eraan werd toegevoegd, was daar in hedendaagse termen sprake van ‘vernieuwbouw’. 
695 Halbertsma (2003) 130-133 
696 RMO/ARA 68, 17.1.2/5, Brussel, 30 januari 1829, Van Ewyck aan Reuvens. De naam van de 
architect wordt in de literatuur verschillend gespeld: Tilman François Suys (Fr), of Tieleman 
Franciscus Suys (Nl) (Oostende 1783- Brugge 1861) 
697 Deze kerk (1823-1826) is niet meer als zodanig in gebruik, en wordt tegenwoordig genoemd naar de 
hotelketen die het gebouw enige tijd in haar bezit had, én naar de vorm van het dak: de Sonestakoepel. 
De Mozes en Aäronkerk dank haar naam aan de twee huizen (‘Moyses’ en ‘Aron’) die ervoor werden 
opgeofferd. De eigen naam van de parochie is genoemd naar St. Anthonius van Padua. 
698 Later bouwde hij de Linkervleugel 1853 van het Renaissance Egmontpaleis (rechtervleugel is 
verbrand) in Brussel, Wolstraat; twee zijbeuken van de Sint Jacob op de Koudeberg (koningsplein) in 
Brussel, met Pantheon-achtige koepel) 



 
De plattegrond die Reuvens’ in die tijd maakte laat zien hoe hij met zijn verzameling 
zijn universalistische wereldbeeld gestalte gaf (zie fig. voorzijde). .699 Bij 
binnenkomst werd de bezoeker overdonderd door de mysterieuze aanblik van Putri 
Dĕdĕs , temidden van andere Javaanse beelden tegen een achtergrond- en dit doet 
denken aan de tempelachtige opstelling van de Apollo in het Louvre- van drie zuilen. 
‘Ter vergelijk’, zoals Reuvens zo vaak benadrukt had, werd de blik naar rechts of naar 
links getrokken, waar de monumentale Egyptische stukken en de mummiekisten 
stonden. Links werden deze over de lange zijde geflankeerd door Egyptische stèles, 
rechts door Griekse en Romeinse beelden- hoofdzakelijk afkomstig uit de collectie 
Papenbroek. In de linkervleugel stonden bovendien Griekse en Romeinse grafstèles 
opgesteld, aan weerszijden van pleisterbeelden die Reuvens had gekocht. Dat althans 
is af te leiden uit de duiding in de rechtervleugel, waar de collectie van Humbert de 
Superville, zoals te lezen valt in de plattegrond (Pleisterb. H), is ingetekend. Ervan 
uitgaande dat Reuvens op de begane grond zijn topstukken heeft willen opstellen, 
heeft hij ‘om dien cirkel te voltooien’, aan de linkerzijde vermoedelijk zijn afgietsels 
van het Parthenon willen plaatsen. Net zoals in Berlijn in 1830 waren de 
Altertumswissenschaft en de Kunst des Altertums nevengeschikt, enerzijds als middel 
om historisch besef te genereren en anderzijds om de beschaving der natie te 
verhogen. In de eerdere ordening, die Reuvens in 1824 voor ogen had gestaan, was 
geen sprake van een chronologische, maar van een geografische indeling. De afdeling 
‘Noordsche oudheden’, pre- en protohistorische vondsten uit Nederland en Duitsland, 
samenhangend met Reuvens’ opgravingen was daarin een vanzelfsprekend onderdeel 
geweest van een Museum van Oudheden. In de Europese klassiek archeologische 
musea kende dit toen nog geen equivalent. Feitelijk ging Reuvens in eind jaren 1820 
een stap verder dan Schinkel in het Alte Museum in Berlijn. In Reuvens’ ideale 
museum waren de beide hoofdelementen van archeologie en filologie uit de moderne 
Altertumswissenschaft niet nevengeschikt, maar geïntegreerd. Opvallend is daarbij, 
dat hij geen onderscheid maakte tussen authentieke beelden uit de oudheid en 
gipsafgietsels daarvan. Zij stonden, niet eens gescheiden van elkaar zoals in het Alte 
Museum, maar zij aan zij in één ruimte- zoals in Berlijn pas na 1855 in het Neue 
Museum zou worden gedaan. Dit hield verband met Reuvens’ onderwijskundige 
opvattingen. In zijn Memorie hierover, die Reuvens in 1826 aan de Koning richtte, 
uitte hij zich expliciet over de wetenschappelijke en publieke rol van het Museum van 
Oudheden:  
 
‘Indien dus in één opzicht de archeologie de medehelpster is van alle grondige 
geleerdheid, derzelve heeft tevens eenen onmisbare invloed zoowel op de beschaving 
der niet studerende standen, als op de bevordering en de verheffing der 
hedendaagsche Kunsten. De niet-studerenden (in ons land byvoorbeeld de meest 
gegoede kooplieden) zoeken menigmalen hunnen uitspanning in afbeeldsels in 
voorwerpen der beste oude en nieuwe kunst: laat de klank van studeren bij welke zij 
in de voorlezingen van genootschappen in huis gelijken omgang, onderrigting zoeken, 
hen ook hierin kunnen voorlichten dan zal al ras [...] een dadelijk nut herschapen 
worden’700  
 

                                                 
699 Zie voorzijde, eerder gepubliceerd in Hoijtink (2007) 86 
700 RMO/ARA 4, 17.1.1/2, 29 maart 1826 



Reuvens’ ideale Museum van Oudheden had ten slotte, nog een uitzonderlijk 
kenmerk. Aan de achtergevel was een halfronde uitbouw, een auditorium, getekend. 
Reuvens die net als Champollion het museum zag als een plaats voor onderwijs, 
integreerde deze visie in de architectuur.701 Hij ontwierp het eerste museum met een 
auditorium, dat- ook in internationale context- gezien kan worden als een vroege 
museale bijdrage aan de democratisering van het onderwijs.  
 
Al in het begin van 1830 was het voelbaar dat de economie begon te verwelken.702 In 
augustus liep in Brussel een gevaarlijke volksmassa te hoop. Het wat het eerste teken 
van de naderende Belgische Opstand die in oktober het Groot-Nederlandse ideaal van 
het Koninkrijk der Nederlanden zou verscheuren.703 Het ideaal dat Falck en Van 
Lennep als jong volwassenen gekoesterd hadden en dat zij met succes hadden weten 
te implementeren in de neo-humanistische cultuurpolitiek van Willem I, had slechts 
vijftien jaar geduurd. Waar een Nationaal Museum van Oudheden lange tijd hoog op 
de agenda had gestaan, verloor de nationale cultuurpolitiek plotseling iedere urgentie. 
Nieuwbouw was in ieder geval uitgesloten.  
 
Wel mocht Reuvens van Van Ewijck onderzoeken of verplaatsing naar Amsterdam 
een optie was. Er deden zich twee mogelijkheden voor in de hoofdstad. De begane 
grond van het Koninklijk Paleis op de Dam en het classicistische Paleis van Justitie 
aan de Prinsengracht (dat vanwege de vorige bestemming van dat terrein ook het 
Aalmoezeniershuis werd genoemd) waren eventueel ter beschikking. In 1833 schreef 
Reuvens in 1833 in het diepste geheim een stuk over de voors en tegens van 
verplaatsing naar de hoofdstad. Dit is te lezen in een brief van David Jacob van 
Lennep aan Reuvens, die liet weten voor de verhuizing te zijn. Hij beloofde hierover 
te spreken met de Amsterdamse burgemeester Van Doorn.704 Direct daarop bedankte 
Reuvens hem voor het welwillende oordeel. Hij wilde de zaak nu zeker door zetten, 
en schreef dat hij steeds meer doordrongen was raakte van de voordelen die de 
verhuizing zou bieden.705 In de brieven die hij daarop aan de burgemeester schreef, is 
de ontwikkeling van zijn ideeën over de verhuizing te lezen. De optie van het 
Koninklijk Paleis verviel. Evenals hij had opgemerkt over Musée Charles X, vond hij 
de weelderige decoratie hiervan niet geschikt om de oudheden ten toon te stellen. Het 
Paleis van Justitie was als ruimte zeer geschikt, maar hier deed zich een typisch 
Amsterdams probleem voor; een te zwakke fundering. Als oplossing zou de 
binnenplaats geheid moeten worden, waarna daar een ‘lugtig gebouwtje’ kon worden 
neergezet.706 In het voorjaar van 1835 stond de verplaatsing naar Amsterdam vast. 
Reuvens deed hiertoe een officieel voorstel aan de Heer Staatsraad Gouverneur van 
Noord Holland. Het was slechts wachten op het afronden van formaliteiten, zo liet 

                                                 
701 Op de tekeningen van de ‘ruïne’ was de voormalige academie bebouwing met rood aangegeven. In 
één van de gebouwen bevond zich een groot auditorium. Mogelijk heeft dat Reuvens geïnspireerd. 
RMO/ARA 324, 15.1/1, 93  
702 over bezuiniging universiteit 
703 Kossmann (2001) 109 
704 RUL/BPL 885, Van Lennep aan Reuvens, 10 juni 1833 
705 RUL/BPL 885, Reuvens aan Van Lennep, Antwerpen 21 juni 1833. ‘Sedert de afscheiding van 
België ben ik hoe langer hoe meer in de onderhavige zaak ten gunste van Amsterdam gestemd 
geworden, hetwelk bij het opstellen van het stuk zo bepaaldelijk het geval niet was. Het opstellen van 
een nieuw stuk geheel om de zaak aan te prijzen is in mijne toestand minder raadzaam, wil ik mij niet 
in geval van mislukking vele vijanden op de hals halen’ 
706 Dorsman (1999) Brief (110) Reuvens aan van Doorn, 9 juni 1834 



Reuvens aan de Minister van Binnenlandse Zaken weten.707 Nu één van de curatoren 
van de hogeschool de verplaatsing van het museum bij een vergadering in de 
Hollandsche Maatschappij in Haarlem wereldkundig had gemaakt was het zaak snel te 
handelen.708 Reuvens, die afscheid aan het nemen was van al zijn inspanningen om de 
archeologie in Leiden uit te breiden, schreef in maart een brief naar de Amsterdamse 
burgemeester, die hem mede dankzij Van Lennep steeds ter wille was geweest. Hierin 
deed de hoogleraar zijn beklag over de Leidse studenten, ‘[…] die meestal 
jongelieden van een middelmatig of burgerlijk fortuin zijn, van beurzen moeten leven, 
grootendeels om den broode studeren: Bij wie de verkregen kunde in het bedoelde vak 
weinig vruchten zal dragen in het oogpunt van algemeene beschaving na het verlaten 
van de Hoogeschool.’Volgens Reuvens trokken de meesten na studie weer terug naar 
de plaats waar ze waren opgegroeid. Maar, vroeg hij zich wanhopig af: ‘Wat wil men 
doen met aanleg voor beeldende kunsten of voor diepere oudheidstudie te Benthuizen 
of op Urk?’ Het was duidelijk dat Reuvens meer perspectief zag in Amsterdam, alleen 
al omdat daar meer kinderen van patriciërs en rijke families studeerden: ‘De kans van 
in vruchtbare aarde te zaayen is dus veel geringer te Leyden dan te Amsterdam’.709 
Het is de laatste brief die Reuvens over de verhuizing naar de hoofdstad heeft 
geschreven. In de zomer van 1835, na terugkomst uit Londen, waar de laatste Salt-
collectie werd geveild, zou Reuvens op reis gaan naar Italië.710  
 
Caspar en Louise Reuvens logeerden twee weken in Londen. Nu er van 
overheidswege of van de hogeschool geen financiële vergoeding werd geboden, 
kochten zij uit eigen middelen enkele Etruskische en oriëntaalse stukken.711 Bij de 
veiling ontmoette hij Eduard Gerhard van het Duitse Instituto di Corrispondenza 
Archeologica in Rome, die hem uitnodigde om later in de zomer bij hem op bezoek te 
komen.712 De enige papyrus uit de omvangrijke collectie Salt die het British Museum 
liet liggen, een dodenboek van zeventien meter, daterend uit de 19e dynastie, nam hij 
mee naar Leiden. De vele boeken die zij bestelden zouden met een afzonderlijk 
transport naar Nederland worden verscheept.713   
 
Tijdens de terugreis naar Nederland werd Reuvens onwel. Op 26 juli, kort na 
aankomst in Rotterdam, stierf hij aan de gevolgen van een herseninfarct.714 De 
conservator Conrad Leemans stond de weduwe bij in de beantwoording van de 
rouwpost en nam Reuvens’ werkzaamheden in het museum waar. Het verdriet over 
zijn overlijden was immens.715  
 
                                                 
707 Dorsman (1999) brief (111) Reuvens aan Ministerie van Binnenlandse Zaken, hr. Van den Berg, 14 
juni 1834  
708 Dorsman (1999) Brief (110) Reuvens aan Van Doorn, 9 juni 1834 
709 RUL/BPL 885. Reuvens aan Van Doorn, 30 maart 1835 (‘geheim’) 
710 Brongers (2002) 115 
711 In rouwcorrespondentie van Louise Reuvens inzake verkoop aan penningkabinet, z.d. (archief 
Gaaikema van Vloten) 
712 Leemans (1838) LXX 
713 Veel brieven die Louise schreef na 26 juli gingen over afbestellingen van grote hoeveelheden 
boeken bij verschillende handelaren. 
714 Conrad Leemans heeft zijn laatste uren opgetekend uit de mond van zijn vrouw Louise. Hierdoor is 
een gedetailleerd verslag van zijn sterfbed gemaakt, dat gepubliceerd is als ‘De Vita Caspari Jacobi 
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IV De cultuur als afzonderlijke beschaving: A Room of One’s Own  
 
In de entree van Reuvens’ ideale museum uit einde jaren 1820 was een 
overweldigende diversiteit aan culturen samengebracht (zie fig. voorzijde). Deze laat 
zich in essentie vergelijken met de eerste zaal in het British Museum van de jaren 
1830. Dit museum, vanaf 1823 permanent in verbouwing volgens het dynamische 
masterplan van Robert Smirke, had pas in het voorjaar van 1835 een ingang en een 
eerste zaal.716 Deze ruimte heette de ‘Grand Central Saloon’(fig.16). Toen Reuvens in 
Londen was, heeft hij deze net geopende ruimte dus gezien. Bij binnenkomst van deze 
imposante ruimte was de bezoeker omgeven door de vertrouwde Romeinse beelden -
de belangrijkste uit de Townleycollectie- die op sokkels voor de zuilen waren 
opgesteld. Tegelijkertijd werd het oog getrokken naar de voor het eerst museaal 
tentoongestelde basreliëfs en gipsmodellen van beelden uit Persepolis, die in de 
ertussen gelegen ruimtes waren geplaatst.717 De entreepartij nodigde, net als in 
Reuvens’ getekende museum, uit om vanuit de Grieks-Romeinse wereld tot een 
vergelijking van verschillende culturen te komen, die hun verwantschap aan een 
universeel, klassiek wereldbeeld dankten. Zodra de bezoeker naar links of naar rechts 
keek, dan zag hij net als op Reuvens’ plattegrond, de Egyptische stukken staan. De 
kop van Ramses II, de ‘Memnon’ van Belzoni, torende boven alles uit. De 
Townleygallery aan het eind van deze galerij, was verbonden met de nieuwe vleugel, 
en werd pas in 1846 geheel afgebroken. Vanaf 1835 was daar uitsluitend Grieks-
Romeinse sculptuur opgesteld. Na de entreepartij kwam de bezoeker voortaan oog in 
oog te staan met voortbrengselen van één cultuur. Waar het intieme concept van 
Musée Charles X de samenhang van de verschillende culturen nog in een oogopslag 
toonde, schiep Londen, alleen al door de schaal en de wijze van presentatie, meer 
afstand. De architectuur, een modernistische strenge versie van het classicisme, was 
net als in het Alte Museum in Berlijn dienstbaar aan de collectie. De wanden waren 
gekleurd, maar niet voorzien van schilderingen. De cassetteplafonds herinnerden aan 
het Pantheon en aan de laat Romeinse, monumentale architectuur van de Basilica 
Maxentius. Anders dan in de oudheid waren ze niet verguld, maar grijs. Hiermee 
stond de sculptuur verder dan ooit, verwijderd van haar bontgekleurde weelderige en 
zonovergotene plaatsen van herkomst.  
De samenhang tussen Persepolis en de Romeinse beelden toont dat in 1835 het 
concept van de universele geschiedenis nog actueel was. De snelle opeenvolgende 
ontwikkelingen in Londen, waar iedere beschaving vanaf de jaren 1840 haar eigen 
zaal kreeg, illustreren dat niet de gezamenlijkheid, maar het uitzonderlijke, het eigene 
en het onderscheidende van de afzonderlijke culturen de nadruk kreeg. Met de 
oplevering van de Assyrische vleugel in 1851 verschoof de entreepartij naar de 
voltooide voorzijde van het gebouw. De ‘Grand Central Saloon’ heet sindsdien de 
‘Egyptian Saloon’ of ‘Saloon’ (fig.17)718.  
 
Na een voorzichtig begin in het Vaticaan van Canova en Musée Charles X in Parijs, 
werden hier in Londen de wegen van de verschillende antieke beschavingen het meest 
radicaal gescheiden. Tot die tijd bood het museum van oudheden de bezoeker een 
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beeld van haar plaats in het geheel. Nadien werd het de bezoeker duidelijk dat het 
eigene zich als een vreemde verhield tot de ander.  
Eind jaren 1830 werd de Egypte afdeling nog eens uitgebreid. De Oriënt buiten 
Egypte: de oudheden in het Ottomaanse Rijk zoals Assyrië, Lycië en Klein-Azië 
(beide Turkije) werd vanaf 1848- het jaar van de troonsbestijging van Queen Victoria- 
dominant in het museum. Gelijk in de tijd dat de ‘Empire’ werd verbonden met 
nationale sentimenten, bleef de Grieks-Romeinse afdeling, ofschoon deze nog steeds 
werd uitgebreid, de vertrouwde culturele basis van het museum. Deze vormde een 
steeds groter contrast met de ruïnes van vreemde, verre culturen die in steeds 
overweldigender proporties het museum in werden getakeld. Het belang van esthetiek, 
bij de eerste Egyptische collecties een punt van discussie, werd ondergeschikt aan de 
representatie van de wereldgeschiedenis en van de omvang van The Empire. In de 
entree van het British Museum in 1851 stonden geen beelden. Overweldigd door de 
monumentale architectuur kon de bezoeker rechtsaf naar de bibliotheek, of linksaf om 
de collectie te bekijken. Daar werd hij, waar vroeger de Townleygallery van Saunders 
had gestaan, door de vertrouwde Romeinse en vervolgens door de Grieks-Romeinse 
collecties geleid, vóórdat hij naar de ‘Elgin Room’ of Egypte afsloeg om de 
afzonderlijk opgestelde wereldculturen te bekijken. Sindsdien was de Grieks-
Romeinse wereld in de wijze waarop zij werd tentoongesteld één van die 
afzonderlijke culturen. De oudheden uit India kwamen pas in de jaren 1850-1870 op 
grote schaal aan in het British Museum, toen het Indian Museum haar collectie 
verdeelde over het nieuwe Victoria & Albert Museum in Kensington en het British 
Museum. Parijs bleef het Musée Charles X na de val van de koning in 1830, in haar 
vorm gehandhaafd. Net als in Londen vond ook daar pas verdere uitbreiding plaats 
vanaf eind jaren 1840. In die tijd, ruim twintig jaar na de opgraving van Jean Émile 
Humbert in Carthago, vonden de eerste grote museale opgravingen in het buitenland 
plaats. Khorsabad en Mesopotamië werden ‘geopend’ in 1847. Berlijn volgde tussen 
1848 en 1855 met Egypte in het Neue Museum, waarin behalve de opgravingen van 
Lepsius, ook nog een laatste verzameling van de Zweedse consul Jean d’Anastasy 
werd opgenomen. Het Neue Museum in Berlijn werd rijkelijk gedecoreerd met 
wandschilderingen die een geïdealiseerd beeld van Egypte toonden. Deze vormden 
een vervolg op de schilderingen in het portaal van het Alte Museum, en waren in 
wezen een voortvloeisel van de paleisdecoraties van de Pruisische koningen.719 
 
De hierboven beschreven ontwikkeling laat zien dat er geworsteld werd met de plaats 
die de ‘eigen’ klassieke Grieks-Romeinse cultuur innam binnen het geheel van de 
geschiedenis. De meest turbulente periode van verzamelen in Londen en Parijs moest 
nog beginnen, terwijl de collectie in Leiden als gevolg van de economische recessie 
hoofdzakelijk nog werd uitgebreid met particuliere schenkingen en oudheden uit de 
kolonie. In 1836 was van overheidswege besloten om een gebouw aan de Breestraat 
aan te kopen, dat na renovatie in gebruik werd genomen als ‘Museum Antiquarium’. 
In augustus 1838, hetzelfde jaar waarin Reuvens’ bibliotheek werd geveild, opende 
Leemans de Egyptische afdeling voor publiek. Nu alle collecties eindelijk uitgepakt 
waren, kon ook haar beschrijving worden voltooid. In 1840 verscheen de Description 
Raisonnée des Monumens Egyptiens du Musée d’antiquités des Pays-Bas  à Leide.720 
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te reconstrueren, en te restaureren waar mogelijk. 
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De reden dat catalogisering van de Egypte verzameling prioriteit had, was gelegen in 
het feit dat Leemans niet verwachtte dat deze nog veel verder zou worden 
uitgebreid.721 In 1842 volgde de catalogus van Asiatische en Amerikaansche 
Monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden. Leemans, die geen 
grootschalige veranderingen verwachtte, nam een voorschot op de hierboven 
geschetste ontwikkeling die pas vanaf 1850 in Londen en Parijs te zien was. Zijn 
inrichting vertoont nu een breuk met de opvattingen van Reuvens. Vanaf 1839 was 
zaal I samengesteld uit voorwerpen die van Aziatische volken afkomstig waren, of 
afkomstig van ‘uit Asie onmiddellijk afstammende volken’.722 Leemans bedoelde de 
Oriënt, en sloot Egypte hier buiten, want hij vervolgde met een opsomming van : 
 

- Indische monumenten uit Java 
- Enkele beelden uit Siam 
- Perzische en Babylonische monumenten 
- Phoenicische en Carthaagsche monumenten 
- Amerikaanse monumenten 

 
Het eerste beeld dat de bezoeker bij binnenkomst had, was dus een samenraapsel van 
de verre Oriënt, met als blikvanger de Javaanse beelden uit Nederlands-Indië, waarbij 
een kopie van een architectuurfragment van een tempel de zaal monumentaliteit 
verleende. Leemans’ keuze was hierbij bepaald door de, zo dacht hij, hellenistische 
referenties in het architectuurfragment. Niet de Grieks-Romeinse cultuur, maar ‘Onze 
Oud-Indische bezittingen’, waren volgens Leemans ‘voor onze landgenooten dubbel 
belangrijk’ en vormden het vertrekpunt in zijn museum. Waar Reuvens de Javaanse 
beelden in zijn getekende museum nog in verband had gebracht met de Grieks-
Romeinse oudheid, deed Leemans dit niet. Het eigene van de klassieke cultuur, 
gelegen in de gemeenschappelijke wortels van de klassieke beschaving, werd 
ondergeschikt gemaakt aan de identiteit van Nederland als koloniale overheerser. Dat 
voor Leemans in de samenstelling van zijn eerste zaal, net zoals in Londen het geval 
was, de klassieke oudheid het vertrekpunt bleef, blijkt uit zijn opmerkingen over de 
beelden uit Siam. Hier valt te lezen dat de kennis over de positie van de oudheden 
binnen de contemporaine Aziatische wereld was toegenomen, in vergelijking met de 
beginjaren van de verzameling. Volgens Leemans behoorden deze eigenlijk ‘niet 
rechtstreeks tot de klassieke oudheid’, omdat zij door de bewoners van het land nog 
steeds ‘vereerd’ werden.723 Dit vormde overigens geen enkele reden om van 
presentatie of verdere verzameling ervan af te zien. De inhoudelijke reden van de 
opstelling ervan is gelegen in de vergelijking met de oude (uit Java) afkomstige 
Boeddhabeelden.  
 
De Amerikaanse monumenten vallen in het bijzonder op. In Reuvens’ tijd bestond er 
geen relatie tussen oudheden uit Midden- en Zuid Amerika en de klassieke wereld. 
Dit standpunt veranderde vlak na de dood van Reuvens. Zoals bekend toonde de uit 
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ons rusten de taak te wachten [...]’ 
722 Leemans (1838) 6,7 
723 Ibid. 



1841 daterende publicatie van J.L. Stephens: Incidents of Travel in Central America, 
Chiapas, and Yucatan de assimilatie tussen Hindoe goden van Java en India en de 
Maya cultuur van Midden Amerika aan. In zijn catalogus van Aziatische en 
Amerikaanse Monumenten van het Museum van Oudheden in Leiden (1842), gaf 
Leemans er blijk van deze theorie te kennen. ‘Eindelijk hebben wij in dezelfde zaal 
ook de Amerikaansche oudheden geplaatst; hoofdzakelijk dewijl elders voor dezelve 
geene meer geschikte plaats te vinden was. –Ofschoon men Amerika met regt in 
vergelijking der overige werelddeelen, het nieuwe mag noemen, voor zoover het 
althans eerst later is ontdekt […]; komt men evenwel meer en meer tot de zekerheid, 
dat in hetzelve de overblijfsels van zeer oude volkeren, en de sporen van eene vroege, 
welligt insgelijks Asiatische beschaving nog aanwezig zijn [...]’. In het Louvre zou in 
1851 het Musée Américain worden geopend, gewijd aan Mexicaanse en Peruaanse 
oudheden.724 Leemans, die moest worstelen met de notie van chronologie, probeerde 
de samenvoeging van oudheden uit verschillende culturen en periodes te legitimeren 
door over de ‘betrekkelijke ouderdom’ van een beschaving te spreken.725 In het 
British Museum deed zich een vergelijkbaar probleem voor. Hier loste men dit op 
door naar analoge stijlen te zoeken. De Mexicaanse oudheden- veelal afkomstig van 
sites met piramidale architectuurvormen, werden daarom, in afwachting van een eigen 
zaal, vanaf 1845 bij de Egyptische oudheden opgesteld. Het vertrouwde 
ordeningsprincipe van de universele geschiedenis voldeed niet meer. De scheiding die 
Leemans in navolging van Reuvens binnen de Indische oudheden voorstelde, waarbij 
objecten gerelateerd aan godsdienst en begrafenisplechtigheden tot oudheden 
behoorden, en andere artefacten tot volkenkunde, markeert het begin van een 
afsplitsing die in 1903, tot groot ongenoegen en verdriet van de betrokkenen, zou 
leiden tot de volledige verplaatsing van de Aziatische collectie naar het Museum van 
Volkenkunde.726  
 
Conrad Leemans stelde in 1846 aan Den Haag voor om in plaats van ‘Archeologisch 
Cabinet’ voortaan te spreken van ‘Museum van Oudheden’ of van ‘Nederlands 
Museum van Oudheden te Leiden’. Koning Willem II gaf echter te kennen de naam 
‘kabinet’ te willen handhaven.727 Hoewel het er de schijn van had dat het vraagstuk 
rond de naamgeving op grond van inhoudelijke argumenten werd gevoerd, ging het 
meestal om het al dan niet toekennen van financiële middelen voor collectie 
uitbreiding en huisvesting.728 Inmiddels waren ook de natuurhistorische en 
volkenkundige musea bij deze discussie betrokken en breidde de problematiek zich uit 
tot wat te boek kwam te staan als de ‘Leidse kwestie’. Deze situatie zou tot diep in de 
twintigste eeuw blijven bestaan.  729 De weigering van Willem II om Leemans’ 
museum de status ‘Nederlands’ te geven kan verklaard worden uit de problemen waar 
Nederland zich in 1846 voor gesteld zag: de economische stagnatie, een bijna 
staatsbankroet en pauperisme.730 Onder die omstandigheden kon de Koning zich 
eenvoudigweg geen uitgaven permitteren voor een nieuw onder de 
verantwoordelijkheid van het Rijk sorterend museum. Het ontstaan van Nationale 
                                                 
724 Gallo (1993) 292 
725 Leemans (1842) VIII 
726 Leemans (1842) X 
727 Duparc (1975) 62 
728 Duparc (1975) 60-63; Schneider (1981) 5;  Pots (2000) 65 
729 Sinds 1971 is de Wet Universitaire Bestuurshervorming in werking. De universiteit werd autonoom, 
de Curatoren traden af, en de contacten liepen sindsdien rechtstreeks tussen museum en rijksoverheid. 
Schneider, Rijksmuseum (noot 19), 5 
730 Kossmann (2001) 154-157 



Musea, of de toekenning van het predikaat ‘Rijks’ of ‘Nationaal’ hangt blijkbaar 
samen met perioden van hoogconjunctuur. Johan Huizinga vond dat het Rijksmuseum 
van Oudheden in haar diepste wezen altijd een universiteitsmuseum was geweest.731 
In een getypte nota van zijn hand uit 1931, ‘Positie van het Rijksmuseum van 
Oudheden’ dat zich in het archief van het museum in Leiden bevindt, ging hij na 
waarom het Museum van Oudheden pas in 1867- en dan ook nog eens terloops- de 
officiële toevoeging ‘Rijks’ had gekregen.732 Twee andere kabinetten van de Leidse 
universiteit, het natuurhistorische kabinet en de etnografische verzameling, kregen 
deze toevoeging al in 1822 en 1837. In het stuk beschreef Huizinga de aard en de 
oorsprong van het museum, waarbij hij de lezer lijkt te willen overtuigen van het strikt 
universitaire karakter daarvan. De benaming Rijksmuseum hoefde volgens hem geen 
meerwaarde te betekenen, aangezien de toevoeging ‘Rijks’ in de jaren ’20 van de 19e 
eeuw volkomen arbitrair tot stand kon komen.733 De naam ‘Rijksmuseum’ 
impliceerde volgens Huizinga geenszins zelfstandigheid ten opzichte van de 
universiteit. Men bleef immers ook nog steeds spreken van het Kabinet van 
Natuurlijke Historie der Hooge School.  
 
De memorie over de vestigingsplaats van een museum van oudheden, waarin Reuvens 
op verzoek van de Minister uiteenzette welke invloed deze stad zou hebben op een 
nationaal imago, was betrekkelijk vroeg in haar probleemstelling. De ontwikkeling 
van de naamgeving ‘nationaal museum’ loopt parallel met de ontwikkeling van 
natiestaten en nationalisme in die tijd, én met de institutionalisering van de 
archeologie als wetenschap. In Denemarken werd na de dood van de Deense koning 
Christiaan VIII in 1848 -en precies zoals hij in zijn laatste wil omschreven had- zijn 
omvangrijke klassiek-archeologische collectie overgedragen aan het museum dat 
sindsdien het predikaat ‘Nationaal’ droeg. In Italië werden de collecties van de 
pauselijke families (de zogenaamde ‘zwarte adel’) buiten het Vaticaan, vanaf 1871 
genationaliseerd en in verschillende gerenoveerde antieke thermencomplexen en 
renaissancevilla’s in het hart van Rome ondergebracht. Griekenland, onafhankelijk 
sinds 1821, richtte in Athene al spoedig het Centraal Museum op. Pas in 1889, toen 
het huidige gebouw in gebruik werd genomen, veranderde de naam officieel in 
Nationaal Museum van Oudheden. In Cairo werd in 1857 het nationaal museum 
geopend. Het British Museum, dat sinds het begin van de 19e eeuw een grotendeels 
collectie van oudheden huisvest, kon eenvoudigweg niet nationaal genoemd worden 
aangezien de collectie de beschaving van the empire tot uitdrukking bracht. In de laat 
19e eeuw echter, werd ook dit museum wel ‘our national museum’ genoemd.734 Weer 
anders was het in Berlijn, waar de archeologische collecties (zij waren immers 
opgegraven en als archeologische entiteit gepubliceerd) sinds 1866 wel als nationaal 
bezit werden opgevat, maar de bijbehorende musea niet zo genoemd werden. Het is 
om die reden, tot slot,  interessant om te kijken naar de wijze waarop Paus Gregorius 
XIV in het Vaticaan, dat zich niet nationaal kon noemen, maar zich tegen beter weten 
in wel zo gedroeg, zijn musea in de late jaren 1830 voor de laatste maal- zoals zou 
blijken- reorganiseerde, en op die wijze een opvallend vooruitstrevende, maar 
vergeten bijdrage leverde aan de museale ontwikkeling van die tijd.735 
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In 1837 opende in het Vaticaan het Museo Gregoriano Etrusco, gevolgd in 1839 door 
het Museo Gregoriano Egizio. Hoewel de oprichting, ook door de naamgeving, altijd 
geassocieerd wordt met Paus Gregorianus XVI (1831-1846), zijn de concepten van 
beide musea rechtstreeks terug te voeren op het pontificaat van Pius VII. De basis 
werd immers gelegd door de symbolische schenking van de Etruskische vazen in 
1815 en de geïsoleerde opstelling van een Egyptisch museum onder Canova in 1821. 
De twee in de late jaren 1830 geopende musea illustreren hoe ieder land afzonderlijke 
culturen in eigen zalen ging opstellen. Wel bleef het uitgangspunt steeds de eigen 
cultuur. Waar het British Museum begon met een ‘Roman’ gallery, en Leemans met 
‘Onze Oud-Indische bezittingen’, zo concentreerde ook het Vaticaan zich op de eigen 
cultuur. Enerzijds gebeurde dit al in 1821 met het decreet dat de uitvoer van 
Etruskische voorwerpen bemoeilijkte, waardoor de veel vondsten in het Vaticaan 
waren verzameld. Anderzijds gebeurde dit door de Egyptische stukken groots te 
presenteren. Anders dan in Parijs en Londen het geval was, waren deze in Rome 
intrinsiek verbonden met de eigen cultuur. In de tijd van het ponticaat van paus 
Gregorius XVI was de rol van de paus dramatisch veranderd. Nationalistische 
bewegingen sloten pauselijke macht uit in de plannen die werden gesmeed over een 
verenigd Italië. De paus, die zich tegen iedere vorm van modernisering keerde- zijn 
zure woordgrap over de chemins d’enfer is beroemd- maakte zijn positie binnen de 
politieke ontwikkelingen onhoudbaar.736 Zijn musea, die onderdeel vormden van een 
grote museale reorganisatie binnen het Vaticaan, moeten dan ook in het licht worden 
gezien van een poging de Romeinse canon, die altijd sterk gerelateerd was geweest 
aan het Vaticaan, te restaureren. Beide musea, die de Etruskische en de Egyptische 
cultuur als afzonderlijke grootheden presenteerden, waren rijkelijk gedecoreerd met 
fresco’s. Anders dan voorheen ging het in de decoratieschema’s niet meer over de 
Paus, zijn voorbeelden en zijn ambities, maar refereerden zij aan de culturen die 
gepresenteerd werden. In het Etruskisch Museum waren grafschilderingen gekopieerd 
en het typische landschap van Etrurië weergegeven, terwijl in het Egyptisch Museum 
exotische landschappen, die in niets op Egypte lijken maar wel zo bedoeld waren, 
geschilderd (fig.18 en fig.19). Nooit eerder was in een museum zo sterk een verband 
gelegd tussen de tentoongestelde cultuur en de bodem waarin zij bewaard was 
gebleven. Nooit eerder is een cultuur in zo een nationaal kader gepresenteerd als hier.  
In het Museo Gregoriano Egizio waren de collecties uit het Capitolijns Museum 
samengevoegd met die van het Vaticaan. Dit was gedaan door de Barnabiet Luigi 
Ungarelli (1779-1845), één van de eerste Italiaanse Egyptologen en leerling van 
Champollion (fig.20). Ungarelli werkte in die dagen aan zijn monumentale publicatie 
over de hiërogliefen op de obelisken in Rome. Hij was de eerste in tweeduizend jaar 
die ontdekte dat er sinds de oudheid vervalsingen in de inscripties waren 
aangebracht.737 In de catalogus die hij samenstelde voor het Egyptisch museum, 
volgde hij de Duitse Egyptoloog Richard Lepsius in het onderscheiden van een 
Romeins-Egyptische stijl die, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, sterk tot uitdrukking 
kwam in de beelden die Hadrianus van zijn gestorven minnaar Antinoös liet maken 
voor de decoratie van de Canopus (fig. 21).738 Het Egyptisch museum bestond dan 
ook niet alleen uit Egyptische sculptuur, maar vooral uit Egyptiserende sculptuur in de 
Romeinse traditie. Om die traditie kracht bij te zetten, werd het Romeinse beeld van 
de Riviergod de Nijl, die in 1783 in het Pio-Clementino werd geplaatst, in 1819 in de 
Bracchio Nuovo op de Essedra uitkeek, nu in de eerste zaal van het Egyptisch 
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museum neergezet. Ungarelli gaf echter de meest prominente plaats aan Antinoös 
(fig.22). Het museum, waarvan hij Zaal I de Grande Sala noemde was gebaseerd op 
het concept van de Canopus, zoals dat ook in 1748 in het Capitolijnse museum was 
gedaan.739  De objecten stonden in rijen langs de wanden van het museum opgesteld, 
waardoor het midden van de zalen vrij bleef en refereerde aan de vijver in Tivoli. 
Ungarelli stelde dat de Romeins-Egyptische stijl in de tijd van Hadrianus feitelijk het 
einde markeerde van de Griekse School in de klassieke oudheid. Hiermee bedoelde hij 
dat Romeinse sculptuur vanaf de tweede eeuw AD niet meer beoordeeld diende te 
worden volgens criteria die betrekking hadden op de waardering van Griekse 
beeldhouwkunst. De adoratie voor de nieuw ontdekte authentieke Griekse beelden had 
immers het einde van de liefde voor de Romeinse beelden ingeluid. De 
beeldhouwkunst vanaf de tijd van Hadrianus diende daarom voortaan te worden 
beoordeeld volgens esthetische maatstaven van de eigen, Romeinse 
beeldhouwkunst.740 Waar het Louvre met de schilderingen in het Musée Charles X de 
Grieks-Romeinse cultuur historiseerde, liet Luigi Ungarelli zien dat de Romeinse 
cultuur Griekenland niet nodig had om haar canon voort te kunnen zetten. Het 
Vaticaan wilde hier benadrukken dat de relatie tussen Rome en Egypte een veel 
oudere was dan die tussen Frankrijk en Egypte. Bovendien had zij hiervoor geen reis 
hoeven af te leggen: de Egyptische cultuur was verankerd in Rome, niet in Frankrijk. 
Egypte was hier niet de ander, Egypte maakte deel uit van het Romeinse ‘zelf’.  
Antinoös heette nu Apollo egizio.741 Ungarelli plaatste hem majestueus tegen de 
achterwand van de Grande Sala, waarvan het plafond kobaltblauw was geschilderd en 
versierd met gouden sterren (fig.23). Net zoals de Apollo Belvedere in het Louvre van 
Napoleon in 1800, stond Antinoös, de ‘Egyptische Apollo’, hier als in een tempel 
opgesteld, geflankeerd door twee sfinxen (fig 24).742 De transformatie van de 
klassieke cultuurhistorische canon was voltooid. Na 1870 zou de Caput Mundi niet 
meer worden hersteld.  

                                                 
739 Ungarelli (1839) Grande Sala, in inleiding (ongenummerd) 
740 Ibid. 15 
741 Ibid. 15 
742 Zie hfdst. 1, fig. 11 
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Omwille van ‘de algemeene beschaving’: een epiloog.  
 
Ongeveer tussen 1780 en 1850 werden ‘beschaving’ en verlichting gezien als een proces 
dat het mensdom als geheel betrof.1 De universele geschiedenis, een concept dat vanaf 
1800 vorm kreeg, verschafte dit vooruitgangsdenken een kader, waarbij de klassieke, 
Griekse beschaving het uitgangspunt vormde. Reuvens was vertrouwd met de 
wetenschap dat de geschiedenis van de aarde veel verder terugging dan de ‘Mosaïsche 
overlevering medebrengt’ en ging uit van een ouderdom van 13000 tot 14000 jaar.2 De 
notie van chronologie speelde tot 1835, het sterfjaar van Reuvens nauwelijks een rol in 
onderzoek naar de samenhang van culturen. Bijzonder vernieuwend was daarom de 
ordening die door Christian Jürgensen Thomsen vanaf 1819 was aangebracht in zijn 
Museum van Oudheden in Kopenhagen. Aan de hand van een ontwikkeling in materiaal 
onderscheidde hij drie opeenvolgende periodes in de prehistorie: steen-, brons-, en 
ijzertijd. Reuvens, als lid van het Koninklijk Instituut, zelfs het jongste lid ooit, was 
hiervan op de hoogte.3 Toch was Reuvens hier nog niet ontvankelijk voor, ook niet vanaf 
1833, toen hij correspondentlid van de Königliche Gesellschaft für Nordische 
Alterthumskunde in Kopenhagen werd.4 Zijn collega’s in het British Museum wachtten 
tot 1848 met een vertaling van Thomsen uit het Duits in het Engels.5 Pas in de jaren 
1850, parallel aan ontwikkelingen in het evolutiedenken, werd de prehistorie als zodanig 
herkend en gekwalificeerd in musea van oudheden. 
Voor Reuvens en de meeste van zijn tijdgenoten gaf niet de ouderdom, maar de 
taalverwantschap van een cultuur met de klassieke wereld de doorslag om opgenomen te 
worden in de universele geschiedenis. De gretigheid waarmee dat in die tijd gebeurde 
toont aan dat het wereldbeeld gekenmerkt werd door een grote mate van inclusiviteit. 
Waar Reuvens in 1828 Mexicaanse oudheden nog afwees omdat voorwerpen uit deze 
cultuur geen relatie met de Griekse en Romeinse beschaving hadden, en evenmin ‘op 
derzelven beschaving medegewerkt hebben’, nam zijn opvolger Leemans tien jaar later 
en zoals deze zelf schreef ‘eindelijk’ enkele Amerikaanse oudheden op. In zijn catalogus 
lichtte Leemans toe waarom het maar enkele voorwerpen waren; nog maar sinds zeer kort 
was men begonnen de overblijfselen van de bewoners van dat werelddeel in de 
archeologie op te nemen.6 Dat hij er nog niet goed raad mee wist, blijkt uit hun status als 
hekkensluiters: ze werden opgesteld in de achtste, tevens laatste afdeling van zijn 
museum. In 1842 werd de relatie van Amerikaanse ‘volksstammen’ tot de Aziatische 
‘beschaving’ al vrij zeker geacht. Dit bevestigt het beeld dat het predikaat ‘beschaafd’ 
voorlopig alleen toekwam aan Europese volken, de klassieke oudheid, historische 

                                                 
1 Aerts, R.A.M. en W.E. Krul in Den Boer, P. (2001) 219 
2 Reuvens Antiquiteiten (1826),  3: ‘15000 à 16000 jaren geleden’.  
3 Voor demografisch onderzoek naar leden van de KNAW zie Van der Kaa (2008). Er was contact tussen 
Thomsen en ds. Nicolaus Westendorp, Reuvens’ mederedacteur in Antiquiteiten. Thomsen schreef hem 
naar aanleiding van Westendorps Verhandeling over de Hunebedden (1815), waarvan een recensie 
verscheen in de Göttinger Gelehrten Anzeigen, vgl. Brongers (1973) XXXV 
4 RUL/ BPL 885, Karl Chr. Rafn aan Reuvens, 25 januari 1834. Rafn bedankt Reuvens voor brief waarin 
hij lidmaatschap aanvaard, in december 1833.  
5 Wilson (2002) 123-124. Brongers wijst op de methodische verschillen tussen Worsaae, Thomsens 
assistent en Reuvens bij het archeologisch onderzoek in Drenthe 1833. 
6 Leemans (1838) 5 
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beschavingen in het Midden-Oosten en Azië.7 Leemans stelde vast dat enkele 
voorwerpen een treffende overeenkomst vertoonden met ‘Noordsche graven’ en dat dit 
wel ten minste op ‘vroeger verkeer’ tussen de verschillende culturen moest wijzen.8  
De musea van oudheden in Europa tussen 1800 en 1840 vormden een reflectie van een 
dynamisch universeel wereldbeeld. Tot 1815 waren hun ordeningsprincipes gebaseerd op 
de klassieke periode en gedicteerd door de klassieke mythologie waarin de ordening werd 
ingegeven door de hiërarchie van de theogonie. In het Museo Pio- Clementino in het 
Vaticaan verschilde de opstelling totaal met de wijze waarop Julius II zijn Cortile del 
Belvedère had ingericht. Waar zijn ‘museum’ overeenkwam met een theater waarin de 
beelden figureerden in een dynamisch ideologisch concept, werd in het Pio-Clementino 
de collectie gecatalogiseerd in haar opstelling. Wat ongemerkt tussen het tijdperk van het 
theater en dat van de catalogus was geslopen was, zoals Foucault het uitgedrukt heeft, 
niet het verlangen om te weten, maar een nieuwe manier om de dingen tegelijk met het 
oog en met het discours te verbinden. Kortom, een nieuwe manier om geschiedenis te 
schrijven.9 In de lijn van deze vernieuwing werden de dierfiguren in de ‘Sala degli 
Animali’ niet als bezienswaardigheid tentoongesteld, maar als een tableau, geordend als 
een catalogus van Linnaeus.10  
Dat deze taal in de moderne periode opnieuw veranderde, is in de ordeningsprincipes van 
het Musée Napoléon in Parijs en in de concepten en de uitvoering van de Townley 
Gallery in Londen en die van de Braccio Nuovo in het Vaticaan tussen 1800 en 1808 te 
zien. Hierin was de klassieke ordening nog wel dominant, maar wijzen variaties op 
veranderende inzichten. In de ‘Galerie des Antiques’ in het Musée Napoléon bestond 
deze variatie uit het theatrale effect dat veroorzaakt werd door de Laocoön aan het einde 
van de zichtas te plaatsen. Dit was ingegeven door de op de antieke heerserscultus 
gebaseerde keizerlijke propaganda van Napoleon. Laocoön representeerde hier niet 
zichzelf, maar symboliseerde de transplantatie van de antieke cultuur uit Rome naar 
Parijs: een historische overwinning van de keizer op de kerk.11 Niet voor niets was het 
‘persmoment’ toen Napoleon het pas geopende museum met een bezoek vereerde, het 
met toortsen verlichte gezelschap rond de Laocoön. Gravures hiervan werden door heel 
Europa verspreid. In de Townley Gallery bestond de variatie uit de tentoonstelling van 
Egyptische, ‘Alexandrische’ trofeeën. Zij pasten wel in een universeel wereldbeeld, maar 
niet in de op de Griekse mythologie gebaseerde ordening die de presentatie van de rest 
van de collectie kenmerkte. Hun functie in het museum was niet anders dan die van de 
Laocoön in Parijs: een symbool van een historische overwinning. Het Museo 
Chiaramonti dat Canova inrichtte kan opgevat worden als een oorlogsopstelling, zowel in 
de keuze om bustes van historische figuren te selecteren, als in de wijze van opstellen: 
lange rijen in het gelid. In Parijs, in Londen en in Rome zijn de eerste tekenen zichtbaar 
van de overgang van het classificerende denken naar het historische denken. Na 1815 
vond hierin de definitieve doorbraak plaats. De restauratie dwong herordening af. De 
opstelling in de verschillende musea getuigt in steeds sterkere mate van historiciteit, 
waarbij in enkele decennia het vertrekpunt verschoof van een universeel historisch 
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8 Leemans (1842) XIII 
9 Foucault ([1966] 2006) 166 
10 Vgl. Gallo (2006) xx. Vgl. Foucault ([1966] 2006) 166 
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perspectief naar een nationaal historisch perspectief . In het Musée Charles X, dat vanaf 
haar opening Musée de l’Égypte werd genoemd, werd Frankrijk- met de ontcijfering van 
de hiëroglyfen- als drager en inspirator van de kunst en de beschaving voorgesteld.12 
Door de ordening te alfabetiseren werd Egypte door Champollion ook in letterlijke zin 
toegeëigend. De symbolische schenking van de Etruskische vazen door Pius VII in 1815 
wierp haar licht vooruit op de stichting van het Museo Gregoriano Etrusco in 1837. Dat 
museum, samen met het er naast gelegen Museo d’Egizio en zijn voorganger in de 
essedra in 1820, zijn vroege voorbeelden van afzonderlijke museale opstellingen van 
culturen, die niet meer wordt getoond als onderdeel van een universele geschiedenis. Het 
vertrekpunt werd het tonen van een in eigen grond gewortelde beschaving. Het proces 
waarin de eigen, nationale cultuur het vertrekpunt werd om de andere te verkennen en 
waarin de klassieke Grieks-Romeinse cultuur langzaam maar zeker aangevuld werd met, 
en zelfs plaats maakte voor andere, verder weg gelegen beschavingen, is grillig en laat 
zich in de beginfase in kleine nuances en een enkel woord herkennen. Waar Reuvens in 
1826 sprak van ‘Javaansche Oudheden’, had Leemans het in 1842 over ‘onze oud-
Indische bezittingen’. Charles Coleman schreef in zijn inleiding van de The Mythology of 
the Hindus in 1832, dat de Griekse en Romeinse cultuur superieur was. Maar ook, dat 
‘the possessions of our own country (India) […] contained wonders not less astonishing 
than those of Egypt’.13 Waar Reuvens in de ontvangsthal van zijn ideale museum alle 
monumentale stukken van verschillende culturen bijeenplaatste zodat ze in vergelijking 
bestudeerd konden worden, hield Leemans gelijke tred met zijn tijdgenoten, toen de 
culturen als afzonderlijke beschavingen, in eigen zalen (of kamers) geplaatst werden. In 
alle in dit onderzoek vergeleken Europese musea van oudheden is een overeenkomstig 
beeld waarneembaar, waar het gaat om de presentatie van ‘universele’ en na 1835 om 
‘individuele’ cultuur. De weg daarnaar toe was ongeplaveid en gekleurd door nationale 
verscheidenheid. Er werd geëxperimenteerd met ordening naar materiaal en naar 
geografie. Reuvens deed dit met ’Noordsche oudheden’, misschien ook om nog niet 
direct een chronologie te hoeven behandelen. Leemans loste dit probleem in 1838 op met 
‘relatieve ouderdom’.  
De ontwikkeling van een universele geschiedschrijving naar nationale geschiedschrijving 
ging gepaard met een ingrijpende transformatie van de cultuurhistorische canon. Als 
gevolg van de toenemende romantische waardering voor de landschapsschilderkunst, 
waarin het ‘eigene’ zo treffend kon worden vastgelegd, is de vernieuwing in de canon 
van de klassieke sculptuur weinig bekend. De transplantatie van de Vaticaans-Romeinse 
canon naar Parijs veroorzaakte een breuk in de waardering van haar topstukken. De 
Apollo Belvedere, in de inventarisatie van mee te nemen objecten nog als eerste 
genoemd, kreeg in de beeldvorming van het Musée Napoléon geen hoofdrol meer. Dit 
had te maken met het vraagstuk rond de authenticiteit, met de opwinding over de ‘Elgin 
Marbles’, maar het meest met de veranderde functie die de beelden kregen. Apollo werd, 
anders dan de Laocoön, niet verbonden met historiciteit. Apollo representeerde alleen 
maar een godheid, en dat was niet meer genoeg.  
 
De sculptuur van het Parthenonfries werd door Lord Elgin gekocht omdat hij de 
artisticiteit ervan inzag. Als ‘the Elgin Marbles’ vervulden ze behalve als authentiek 
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klassiek Grieks én als representatie van het Athene van Pericles, ook een symboolfunctie 
in een Europa dat zich achter de Griekse vrijheidsoorlogen tegen het Ottomaanse Rijk 
schaarde. Reuvens vond het beeldje ‘Putri Dĕdĕs’ prachtig, maar haar waarde werd 
vooral bepaald door de historische bronnen die erop wezen dat zij de eerste koningin van 
het hindoe- boeddhistische koninkrijk Singosari was. Zij was dus voor Reuvens de eerste 
representant van een Java dat via India aan de klassieke wereld was verbonden. Zo bleek 
ook Belzoni’s ‘Young Memnon’, de beelddrager van de Egypte verzameling in het 
British Museum, Ramses II te zijn, de grootste farao aller tijden- zo vond men, van een 
Verenigd Egypte. Hij symboliseerde de stabiliteit die kenmerkend was voor de 
faraonische dynastieën in de oudheid en vormde dus een aantrekkelijk historisch 
voorbeeld in een onrustig Europa.  
Nergens voltrok de transformatie van de cultuurhistorische canon zich zo nadrukkelijk als 
in het Vaticaan. ‘Antinoös’ als ‘Apollo Egizi’ was de sublimatie van de schoonheid en de 
erkenning van historiciteit inéén. Mét de vorming van de Romeins-Egyptische stijl, zo 
werd algemeen aangenomen, was ten tijde van Hadrianus al gebroken met de Griekse 
school. De absorptie van Egypte in Rome, maakte van ‘Antinoös’ meer dan een 
vergoddelijkte minnaar van de keizer, een historische figuur. De wijze waarop hij werd 
tentoongesteld, tussen de sfinxen, was nostalgisch. 
 
Het museum van oudheden speelde een belangrijke rol in de vroegste ontwikkeling van 
de archeologie als wetenschap. Het feit dat archeologie nu een wetenschap is geworden 
die zich nagenoeg niet meer mede op oude teksten baseert heeft ertoe geleid dat de kennis 
die in de eerste fase in samenhang met musea van oudheden verworven is, niet meer 
wordt begrepen.14 De benaming van het ‘archaeologisch kabinet’ in 1818 in Leiden was 
opmerkelijk vroeg, evenals de bijzondere leerstoel die daaraan verbonden was. De auctor 
intellectualis van de archeologie als wetenschappelijke discipline, was Johannes 
Meerman, die deze samen met Reuvens’ oom Van Swinden in 1808 op de agenda van de 
onderwijshervorming plaatste. Anton Reinard Falck, die net als Meerman in Göttingen 
colleges in de archeologie bij Christian Gottlob Heyne had gevolgd, onderkende het 
belang van een nationaal museum van oudheden, en adviseerde Willem I tot de 
oprichting van het kabinet. Dit alles gebeurde in samenspraak met Falcks goede vriend 
David Jacob van Lennep, die Reuvens inspireerde om zijn voorliefde voor de filologie te 
volgen en verder uit te werken. Hij schoof Reuvens naar voren, als bijzonder hoogleraar 
maar ook als beheerder van het kabinet. Van Lennep, de enige onder de hierboven 
genoemde figuren die Reuvens overleefde, bleef in iedere belangrijke beslissing, tot en 
met de verhuizing van het museum naar Amsterdam een sleutelrol spelen.  
De eerste archeologische interpretaties zijn in het museum ontstaan. Museale 
opgravingen vonden niet eerder dan in de jaren 1820 plaats. Reuvens’ opgravingen in 
Arentsburg vanaf 1827 en in Drenthe in 1833 zijn hiervan vroege voorbeelden. Carl 
Otfried Müller, Reuvens’collega in Göttingen, leidde een bescheiden opgraving in 1840 
in Delphi, raakte bevangen door de hitte en vond daar een vroege dood.  
 
Het museum was een fundamenteel instrument in het beschavingsoffensief. Sinds de 
oudheid was de distributie van beeldcultuur, middels triomftochten en de verspreiding 
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van keizerbustes, al erkend als het belangrijkste propagandamiddel. Napoleon maakte 
hiervan gebruik in het Musée Napoléon, ook door in de pleisterwerkplaats kopieën te 
laten vervaardigen van de Grieks-Romeinse beelden, en deze te verspreiden in zijn rijk. 
Zo kwam, via Parijs en Amsterdam, de oude klassieke canon ook in Leiden terecht, in de 
tekenacademie van Humbert de Superville, onder één dak met Reuvens’ kabinet.15 Het 
museum van oudheden, zoals dat sinds de 18e eeuw in vernieuwde vorm- als satelliet van 
pauselijke en vorstelijke paleizen werd ontwikkeld, werd een burgerlijk instituut bij 
uitstek.  
De tekeningen en aquarellen die de musea door kunstenaars voor eigen documentatie en 
distributie lieten vervaardigen, geven een beeld van de bezoekers die men graag ontving. 
In het Pio-Clementino, Musée Napoléon en de Townleygallery waren dat internationale 
bezoekers: er was altijd één man met een tulband. De heren waren met elkaar in gesprek, 
wezen de dames met opgewonden gebaren op de schoonheid van het al of keken over hun 
schouders mee naar wat zij schetsten. In iets latere prenten, zoals die van de Central 
Saloon in het British Museum in 1845, zijn dames vaak vergezeld van hun kinderen, 
meestal jongetjes. Ook in de prent van de Indische afdeling van Leemans in de jaren 1850 
is deze trend voortgezet (fig.1). Voor Reuvens stonden alle beslissingen voor zijn 
museum in het teken van de ontwikkeling van de wetenschap en de ‘algemene 
beschaving van de natie’. Het auditorium in zijn ideale museum gaf daar vorm aan. Toch 
kan dit niet alleen gekoppeld worden aan het feit dat Reuvens’ museum óók een 
universiteitsmuseum was. Champollion had immers, bij zijn aanstelling in Musée Charles 
X in 1828 gevraagd om jaarlijks, in de academische vakantie, een zomercursus te geven- 
net zoals Heyne destijds in Göttingen deed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Het Museum van Oudheden in Leiden onder 
Leemans. De monumentale poort, gebaseerd op 
Hindoe-architectuur was gemaakt naar ontwerp van 
Leemans. Leemans meende in de architectuur 
hellenistische vormen te herkennen, ca. 1855  
(RUL PK) 
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‘Beschaving’ vormde ook de legitimatie om cultuur die deel uitmaakte van de universele 
geschiedenis, te beschermen. Het museum rekende dit al eerder tot zijn taak waar het de 
eigen collecties betrof. In het Museo Pio-Clementino werden Romeinse cultuurgoederen 
beschermd tegen een verdere exodus. Tijdens de Franse revolutie had de term 
‘conservation’ een fysieke betekenis: de kunstwerken dienden onteigend te worden van 
kerk en vorst, en beschermd tegen doorgeslagen vandalisme van fanatieke 
revolutionairen.16 Maar nu vond de aankoop van de ‘Elgin Marbles’in het British 
Museum ook een legitimatie in de bescherming tegen verdere beschadiging in Athene, 
waar de onverschilligheid van de Ottomaanse overheid de sculptuur weinig goeds had 
gebracht. Reuvens juichte om die reden de Britse aankoop toe. Hij zag in de Islam op 
Java een gevaar voor het Hindoe-Boeddhistische cultuurgoed. Niet alleen had zij daar het 
einde van veroorzaakt, maar ook leidde zij tot grote onverschilligheid ten aanzien van de 
oudheden. Dat Reuvens deze onverschilligheid ook toeschreef aan de Nederlandse 
ambtenaren toont aan dat hij in dat opzicht niet etnocentrisch dacht. Dat veel van de 
Indische oudheden binnen de eigen cultuur nog steeds een functie hadden, daarvoor heeft 
hij de ogen gesloten. Champollion gebruikte het motief van bescherming van oudheden 
om een aantal monumentale Egyptische architectuurfragmenten naar Frankrijk te 
transporteren. Anderzijds is het niet ondenkbaar dat de Pasja van Egypte zag dat de 
tentoonstelling van Egyptische oudheden in westerse musea leidde tot kennis en aandacht 
voor zijn land, hetgeen een groot economisch voordeel zou kunnen zijn. 
 
De musea in noordwest Europa waren financieel afhankelijk van monarchale 
ondersteuning, maar hebben zich van meet af aan ontwikkeld als burgerlijke instellingen. 
De museale decoratie is te herleiden op die van de aristocratische villa’s in Rome, zoals 
de villa Albani en de villa Borghese. Figuren als Anton Rafael Mengs en Charles 
Townley brachten kennis hierover naar Duitsland en Engeland. De nieuw gebouwde 
musea, zoals in Londen en in Berlijn, leken op tempels, die de openbare toegankelijkheid 
ervan benadrukten. Reuvens, die in de façade van zijn museum ‘Egyptische’ ramen 
verwerkte zoals hij gezien had in Londen bij de Egyptian Hall van Bullock, combineerde 
dit met Dorische zuilen. Zodoende ontwierp hij een eclectische stijl die zich niet laat 
vergelijken met een ander museumgebouw in die tijd. 
 
Het meest kenmerkend voor ontwikkeling van de musea van oudheden in de eerste helft 
van de negentiende eeuw is de enorme culturele mobiliteit. Er werd wat afgesleept met 
beelden uit de Oriënt en Europa. Het waren beelden die meestal bedoeld waren voor 
paleizen en tempels. Meestal waren ze veel te zwaar voor de houten vloeren in de vroege 
musea van oudheden. Voordat de beelden een definitieve behuizing kregen werden ze in 
tuinen gezet. De Egyptische stukken uit Alexandrië stonden enkele jaren in de tuin van 
Montaguhouse. De ‘Elgin Marbles’ stonden in de tuin van Lord Elgin, en werden pas na 
de Britse aankoop in 1815 in een, opnieuw tijdelijke, aanbouw van de Townley Gallery 
geplaatst om in 1850, bij de opening van het nieuwe gebouw, de apotheose van de 
collectie te vormen. De Singosaribeelden die na jarenlang verblijf in Engelhards tuin van 
de residentie ‘De Vrijheid’ in Semarang en kortstondig oponthoud in Reinwardts 
plantentuin te Bogor, in 1820 in Amsterdam aankwamen werden in de tuin van het 
Koninklijk Instituut geplaatst, van waar ze pas in de jaren 1840 naar het Museum van 
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Oudheden in de Leidse Breestraat zijn verplaatst. De beelden die Reuvens, naast Putri 
Dĕdĕs in zijn ideale museum het belangrijkste vond, heeft hij dus nooit in Leiden mogen 
verwelkomen. 
Een belangrijk deel van de d’Anastasycollectie die in 1828 in Leiden aankwam, is tot de 
verhuizing tien jaar later in een vochtige schuur in de Hortus Botanicus opgeslagen. De 
drie resterende beelden uit de collectie van Engelhard, die de oud-gouverneur van Java’s 
Oosthoek graag aan Reuvens had gegeven, stonden na verscheping naar Nederland jaren 
lang in de tuin van Engelhards zuster in Zuidlaren voordat ze via een Haagse veiling in 
Berlijn terechtkwamen. Na de WO II zijn ze als oorlogsbuit vervoerd naar St. Petersburg 
en raakten daar ‘kwijt’ in de kelders van de Hermitage.  
De museumhistorische stratigrafie biedt een beeld dat zo volledig is als haar bronnen dit 
toelaten. De plattegrond van Reuvens’ ideale museum is niet volledig. Waarschijnlijk 
was dit alleen de begane grond, en was er nog een bovenverdieping waarin de rest van de 
collectie stond opgesteld. De ‘Noordsche’ oudheden, en ‘Arentsburg’, die al in schetsjes 
van rond 1827 werden vermeld, ontbreken hier. Ook was de collectie in 1828 te groot 
voor een ruimte als hier geschetst. Hoe de bovenverdieping was ingericht weten we dus 
niet. Zou het intellectuele concept van het museum onder Reuvens in Amsterdam 
gerealiseerd zijn, dan had het, zeker met oog op Reuvens’ nieuwste fascinatie (fig.2) 
gefunctioneerd als voortrekker in Europa. Het was groots geweest als Nederland die 
weelde had kunnen dragen. 
 
Mirjam Hoijtink, 20 januari 2009 

 

 
  
     Fig. 2 Caspar Reuvens, staande voor de Hunebedden bij Borger, Drenthe, 1833  
     (Brongers 1973) 



Archieven 
 
Amersfoort. Nalatenschap mevr. E.G.M.W. Joosting-Reuvens (Leiden 1897- Almen 
1979) in bezit van J. Ayolt Brongers. Briefwisseling tussen Jacob Everard Reuvens 
(1763-1816) en zijn zoon Caspar Reuvens (1793-1835), 1814-1816. In noten aldus 
verwerkt: J.-R./ CJC aan JE of  J.-R/ JE aan CJC/datum/plaats 
 
Den Haag, Nationaal Archief. In noten aldus verwerkt: NA/documentnr/ datum 
 
Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Handschrifte und 
Alte Drücke. In noten aldus verwerkt: Göttingen, gevolgd door specifieke duiding van 
archiefstuk, bijv.: Cod.Ms.K.O.Müller 7,2, 253-254 
 
Haarlem, Rijksarchief Noord-Holland. Archief van Koninklijk Nederlands Instituut 
van Wetenschappen (toegangsnr. 175) en Archief van Koninklijk Kabinet van 
Zeldzaamheden in het Archief Rijksmuseum te Amsterdam en zijn voorgangers 1807-
1945, (toegangsnr. 476). In noten aldus verwerkt: RA-NH/175/documentnr./datum  
 
Harderwijk. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. In noten aldus verwerkt: SA-
NWV/ documentomschrijving/ datum.  
 
Leiden. Rijkmuseum van Oudheden. Algemeen Rijks Archief. NB: De map 
‘Museumplannen’ (ARA 324 15. 1/1) bestaat uit genummerde interne stukken en 
persoonlijke notities van Reuvens.In noten aldus verwerkt: RMO/ARA nr/ 
datum/afzender a. geadresseerde 
 
Leiden. Rijksmuseum voor Volkenkunde. Archief van Overdracht Aziatische collectie 
Rijksmuseum van Oudheden naar Rijksmuseum voor Volkenkunde, toegangsnr. 1403/ 
gevolgd door documentnr. 
 
Leiden. Bijzondere Collecties van de universiteitsbibliotheek. In noten aldus 
verwerkt: RUL, daarna onderscheid gemaakt in -BPL gevolgd door nummer, plaats 
van schrijven, datum, afzender en waar bekend naar geadresseerde; of - Archief van 
Curatoren der Leidsche Universiteit: ACN 607: B (Archaeologie), in noten gevolgd 
door plaats van schrijven, datum, en waar bekend naar geadresseerde (één der 
curatoren); of PK (Prentenkabinet).  
 
Londen. British Museum Archives. In noten aldus verwerkt: BMA/gevolgd door GM 
en datum (General Meetings of the Trustees of the British Museum); of TY gevolgd 
door documentnr. (Townley archive); of P&D (Prints & Drawings) 
 
Parijs. Bibliothèque nationale de France, brievenarchief in ‘Salle des Manuscrits’, 
onderdeel van Archive Nationale. In noten aldus verwerkt: BdF/ SdMgevolgd door 
naf, en specifieke nummers van verzamelingen. 
 
Parijs. Institut de France. In noten aldus verwerkt: IdF/documentomschrijving/datum 
 
Parijs. Louvre Archives. In noten aldus verwerkt: LA/documentomschrijving/datum 
 
Paterswolde. Familiearchief Gaaikema van Vloten, beheerd door Frits van Vloten.  
In noten aldus verwerkt: Archief Gaaikema-Van Vloten  



Bibliografie  
 
Aljunied, Syed Muhd. Khairudin, Rethinking Raffles: a study of Stamford Raffles’s 
discourse on religions amongst Malays, Marshall Cavendish Academic 2005 
Anderson, M.K.Caygill, A.G. MacGregor and L.Syson (eds), Enlightening the British. 
Knowledge, discovery and the museum in the eighteenth century. London, British 
Museum Press, 2003  
Andreae, B, e.a. Museo Pio Clementino-Cortile Ottagono, Berlin-New York: de 
Gruyter, 1998 
Angelicoussis, Elizabeth. ‘The collection of classical sculptures of the Earl of 
Arundel, ‘Father of Vertu in England’ in Journal of the History of Collections, vol. 16 
no.2 (2004) 143-159 
Anoniem, Het vijftigjarig hoogleraarambt van Mr. D.J. van Lennep, 19 november 
1849, Frederik Müller, Amsterdam, 1850 
Aulanier, Christiane. Le Musée Charles X et le department des antiquités égyptiennes, 
Parijs, editions des musées nationaux, 1964 
Bastet, F.L, De drie collecties Rottiers te Leiden, Leiden, Rijks Museum van 
Oudheden, 1987 
Beck, H. en P.C. Bol, Forschungen zur Villa Albani: Antike Kunst unter die Epoche 
der Aufklärung, Frankfurter Forschungen zur Kunst Band 10, Berlijn, Gebr. Mann 
Verlag, 1982 
Bergvelt, Ellinoor, Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot 
Rijksmuseum van Schilderijen (1798-1896), Zwolle, Waanders, 1998 
Bergvelt, Ellinoor, Debora Meijers en Mieke Rijnders (red.) Verzamelen, van 
rariteitenkabinet tot kunstmuseum, Open Universiteit Heerlen, Heerlen, Gaade, 1993 
Bergvelt, Ellinoor, ‘De Engelse Parlementaire enquête uit 1853. Enige opmerkingen 
over de National Gallery in Londen vergeleken met Nederlandse en enkele andere 
Europese kunstmusea’, in: De Negentiende Eeuw, jrg.27, nr.4, dec. 2003, 239-260 
Berkel, Klaas van, De stem van de wetenschap: Geschiedenis van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, Bakker, 2008 
Bernet Kempers, A.J., Ancient Indonesian Art, Amsterdam, C.P.J. van der Peet 1959 
Bignamini, Ilaria, I. Jenkins. ‘The Antique’ in Grand Tour, The Lure of Italy in the 
Eighteenth Century (tent.cat) London, Rome, 1996/1997, 203-249 
Boer, P. den, Europa. De geschiedenis van een idee, (1997), Amsterdam, Bert 
Bakker, 2007 
Boer, P. den, ‘Neohumanism: ideas, identities, identification’, in: Haagsma, Margriet, 
Pim den Boer en Eric M. Moormann (red.), The impact of classical Greece on 
European and National Identities, (proceedings of an international colloquium, 
Netherlands Institute Athens 2000, publications of the NIA IV) Amsterdam, Gieben, 
2003  
Boer, P. den (red.), Beschaving: een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, 
heusheid, beschaving en cultuur, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001 
Boer, P. den ‘Archaeology and Identity’, in: Pharos, Journal of the Netherlands 
Institute in Athens X (2002), Assen, Koninklijke Van Gorcum, 85-104 
Bödeker, H.E., ‘The Debates about Universal History and National History, c. 1800: 
A Problem oriented Historical Attempt’, in: Blanning, Tim en Hagen Schulze: Unity 
and Diversity in European Culture c.1800, Proceedings of the British Academy 
vol.134, Londen, The British Academy, 2006, 135-170  
Bolten, Jacob (red.). Miscellanea, Humbert de Superville, Leiden 1997 



Borbein, Adolf Heinrich, ‘Aloys Hirt, der Archäologe’, in: Sedlarz, Claudia, Aloys  
Hirt. Archäologe, Historiker, Kunstkenner, Berlijn, Wehrhahn Verlag (2003) 172-189 
Brandes, J.L.A., Beschrijving van Tjandi Singasari en de Wolkentoneelen van 
Panataran (naar de gegevens van H.L. Leydie Melville and J. Knebel). 
[Archeologisch Onderzoek op Java en Madura 2], Den Haag, Martinus Nijhoff en 
Batavia: Alberts & Co., 1909) 
Brongers, Ayolt, 1833. Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de 
archeologie, ROB, Amersfoort, Fibula-Van Dishoeck, 1973 
Brongers, Ayolt, ‘De bibliotheek van de Leidse archeoloog C.J.C. Reuvens (1793-
1835). Een kwantitatief-grafische analyse’, in: Van pen tot laser, afscheidsbundel 
voor Prof. Ernst Braches, Amsterdam, De Buitenkant, 1996 
Brongers, Ayolt, Een vroeg begin van de moderne archeologie. Leven en werken van 
Cas Reuvens (1793-1835), Amersfoort, Cahier Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, 2002 
Boschung, Dietrich en Henner von Hesberg, Antikensammlungen des europaïschen 
Adels im 18. Jahrhundert als Ausdruck einer Europäischen Identität. International 
Kollogium in Düsseldorf 1996, Mainz 2000 
Bowen, H.V., The Business of Empire: The East India Company and Imperial Britain, 
1756-1833, Cambridge, Cambridge University Press 2006 
Brummer, Hans Henrik, ‘On the Julian Program of the Cortile delle Statue in the 
Vatican Belvedere’, in: Il Cortile delle Statue. Der Statuenhof des Belvedere im 
Vatikan. Akten des internationalen Kongresses zu Ehren von Richard Krautheimer 
(Rome) 1992, Mainz, Philip von Zabern, 67-81 
Caygill, Marjorie. The Story of the British Museum, London: British Museum 
Publications Ltd., The Trustees of the British Museum, 1981 
Chadwick, Owen. A History of the Popes 1830-1914, Oxford, Clarendon Press, 1998 
Champollion, Lettres et journaux écrits pendant le voyage de l’Egypte. Ed. Hermine 
Hartleben. Paris: Firmin Didot, 1829, 335-36 
Champollion, M., ‘Le Jeune, conservateur des antiques du Musée Royal du Louvre’,  
Notice descriptive des monumens égyptiens du Musée Charles X  Parijs, 1827 
Chutiwongs, Nandana. ‘De puzzelstukjes van de Borobudur opnieuw bekeken’ in: 
Endang Sri Hardiati en Pieter ter Keurs, Indonesia. De ontdekking van het verleden, 
[tent.cat. van gelijknamige tentoonstelling] in Museum Nasional te Jakarta (2005) en 
De Nieuwe Kerk Amsterdam, KIT publishers (2006) 
Clauss, Manfred. Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich, 
Stuttgart/Leipzig: B.G.Teubner, 1999 
Coleman, Charles. The Mythology of the Hindus (with notices of various mountain 
and island tribes inhabiting the two peninsulas of India and the neighbouring islands; 
and an appendix, comprising the minor avatars, and the mythological and religious 
terms, &c. &c. of the Hindus), Londen, Parbury, Allen, and co., 1832 
Colenbrander, H.T. Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland 1795-
1840 (10 dln. In 22 banden) ‘s-Gravenhage, 1905-1922 
Collectif, Bonaparte et la campagne d’Égypte, [tent.cat. bij ‘Bonaparte et l’Égypte. 
Feu et lumière’ 2008-2009] Parijs, Hazan/ Institut du Monde Arabe, 2008 
Colley, Linda. ‘Forging the Nation 1707-1837’ Londen, NH publishers 1992, 147-193 
Consoli, Jeanpaulo. Il Museo Pio Clementino, 1994 
Cook, B.F., The Townley Marbles, London, Londen, The Trustees of the British 
Museum (1985) 1997 



Cordfunke, E.H.P. (red.), ‘Loffelijke verdiensten van de archeologie’, C. J. C. 
Reuvens als grondlegger van de moderne Nederlandse archeologie, Verloren, 
Hilversum 2007 
Cowtan, Robert, Memories of the British Museum, London, Bentley, 1872 
Dacier, M. Notice Historique sur la vie et les ouvrages de M. Millin (séance publique 
du 27 juillet 1821), Parijs, Académie Royal des Inscriptions et Belles-Lettres, Didot. 
1821 
Daltrop, G. en F. Roncalli, The Vatican Museums, Monumenti, Musei e Gallerie 
Pontificie, 1972 
Daltrop, Georg, ‘Antike Götterstatuen im Vatikan: die vatikanisch-römische Tradition 
der klassischen Archäologie’, Vorträge der Aeneas Silvus Stiftung an der Universität 
Basel; 22 (1985)  Basel, Helbing & Lichtenhahn 1987 
Daxelmüller, Christoph, Magie des Wissens. Athanasias Kircher (1602-1680). 
Universalgelehrter, Sammler, Visionär. [tentoonstellingscatalogus Martin von 
Wagner Museum der Universität Würzburg], Dettelbach, Röll, 2002 
Delécluze, E.-J. {signed D.} ‘Beaux-Arts. Fondation du Musée Charles X’, Journal 
des débats (17 Januari 1828): 1-3 
Delécluze, E.-J. {signed D.} ‘Musée Charles X’, Journal des débats (16 December 
1827): 1-3 
Dijk, C. van, ‘Tussen koloniale handel en wetenschap. De volkenkundige musea in 
Nederland in de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis vol.105 1, 1992, 
346-366  
Döhl, Hartmut, ‘Bücher, Büsten und Skulpturen. Beobachtungen zur Ausstattung der 
Göttinger Universitätsbibliothek im 18. und 19. Jahrhundert’, in: Paulinerkirche und 
Forschungsbibliothek. Beiträge zum Historischen Gebäude der Niedersächsischen 
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Sonderdruck aus Bibliothek und 
Wissenschaft 36, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2003 
Dohna, Yvonne zu, Canova und die Tradition (diss. Universiteit van Karlruhe 2000), 
Frankfurt am Main, Peter Lang,  2006 
Dubray, L.-P. Notice des statues, bustes et bas reliefs de la Galérie des Antiques du 
Musée Napoléon, ouverte pour la première fois le 18 Brumaire an 9: Supplement à la 
notice des antiques du Musée Napoléon, contenant l’indication des monuments 
exposes dans la Salle des Fleuves. Parijs, 1811 
Duparc, F.J., Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed,’s-Gravenhage, SDU, 
1975 
Edwards, Edward, Lives of the Founders, and Notices of some Chief Benefactors and 
Organizers, of the British Museum, London, Trubner & Co., 1870. 
Effert, F.R., ‘Indische Fabelkunde. Reuvens als indoloog’ in: Cordfunke, E.H.P. (red.) 
‘Loffelijke verdiensten van de archeologie’, C.J.C. Reuvens als grondlegger van de 
moderne Nederlandse archeologie, Verloren, Hilversum 2007, 41-52 
Effert, F.R., Royal Cabinets and auxiliary branches: origins of the National Museum 
of Ethnology 1816-1883 Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde 
Leiden, 37 vol. 159, Leiden, Researchschool CNWS 2008 
Eickhoff, Martijn, ‘C.J.C. Reuvens als erflater’ in: Cordfunke, E.H.P. (red.) ‘Loffelijke 
verdiensten van de archeologie’, C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne 
Nederlandse archeologie, Hilversum, Verloren 2007, 135-147  
Evans, Christopher, ‘The Birth of Modern Archaeology’, in: Making History. 
Antiquaries in Britain 1707-2007, tentoonstellingscatalogus van Royal Academy of 
Arts, Londen, 15 september-2 december 2007 



Franqueville, le Comte de, Le Prémier siècle de l’Institut de France 25 octobre 1795-
25 octobre 1895, I, Parijs, Rothschild, 1895 
Fittschen, Klaus. Der Vormann der Georgia Augusta. Christian Gottlob Heyne zum 
250. Geburtstag. Sechs akademische Reden, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1980 
Fittschen, Klaus. ‘Karl Otfried Müller und die Archäologie’, in Calder, W.M. en R. 
Schlesier: Zwischen Rationalismus und Romantik. Karl Otfried Müller und die Antike 
Kultur, Hildesheim, Weidmann, 1998 
Fittschen, Klaus (red.) Verzeichnis der Gipsabgüsse des Archäologischen Instituts der 
Georg-August-Universität Göttingen. Bestand 1767-1989, Göttingen, 
Archäologisches Institut, 1990 
Foerster, Frank, en Hans Becker. Universeller Geist und guter Europäer. Christian 
Carl Josias von Bunsen 1791-1860, Veröffentlichungen aus Archiv und Bibliothek 
der Alten Landesschule in Korbach, Band 2, Korbach, Welhelm Bing Verlag, 1991 
Fontein, Jan. Het goddelijk gezicht van Indonesië [tentoonstellingscatalogus ‘The 
Sculpture of Indonesia’ National Museum Washington 1991] (ook te zien geweest in 
Houston Museum of Art, Metropolitan Museum of Art in New York en in het Asian 
Art Museum in San Francisco, en gelijknamige tentoonstelling in De Nieuwe Kerk 
Amsterdam) Zwolle, Waanders, 1992 
Foucault, Michel, De woorden en de dingen, [Les mots et les choses (une archéologie 
des sciences humaines, 1966), vert. Walter van der Star], Boom, Amsterdam 2006  
Fröhlich, Th., Kunze, M. Römische Antikensammlungen im 18. Jahrhundert.[tent.cat.] 
Mainz, 1998  
Gaimster, David. ‘Rescuing the Past’, in: Making History. Antiquaries in Britain 
1707-2007, tentoonstellingscatalogus van Royal Academy of Arts, Londen, 15 
september-2 december 2007.  
Gallo, Daniela, ‘Verzamelingen van oudheden van 1750 tot heden’, in: Bergvelt, 
Ellinoor, Debora Meijers en Mieke Rijnders (red.) Verzamelen, van rariteitenkabinet 
tot kunstmuseum, Gaade, Heerlen, Open Universiteit Heerlen, 1993, 279-300 
Gazi, Andromache. ‘The Museum of Casts in Athens (1846-1874)’ in Journal of the 
History of Collections 10 no 1 (1998), Oxford, 87-91 
Geominy, Wilfred, ‘Die Welckersche Archäologie’, in: Friedrich Gottlieb Welcker, 
Werk und Wirkung  (Vorträge, gehalten auf der Welcher-Tagung in dem Werner-
Reimes-Stiftung in Bad Homberg. Hermes, Einzelschriften; 49, Stuttgart, 1986, 230-
248 
Gerhard, Eduard. Drei Vorlesungen über Gyps-Abgüsse, gehalten im Königlichen 
Museum zu Berlin, Berlijn, G. Reimer 1844 
Gerritsen’, W.P., (red): Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van 
wetenschap en kunst. Amsterdam, KNAW, 1997,  
Graepler, Daniel, ‘Die Originalsammmlung des Archäologischen Instituts’, in: 
Hoffmann, D. en Maack-Rheinländer, K.: “Ganz für das Studium angelegt”: Die 
Museen, Sammlungen und Gärten der Universität Göttingen, Wallstein Verlag 2001 
Graepler, Daniël, ‘Der Parthenon in Göttingen: Karl Ottfried Müller und die 
Erwerbing von Abgüssen der Elgin Marbles 1829/30’ in: Glitsch, S. En Rohmann, I.: 
“Eine Welt allein is nicht genug”, Großbrittanien, Hannover un Göttingen 1714-
1837, Göttinger Bibliotheksschriften 31, Göttingen, Elmar Mittler, 2005 
Grijzenhout, F., Sas, N.C.F. van. Denkbeeldig Vaderland. Kunst en politiek in de 
Bataafs-Franse tijd 1795-1813. [tent.cat.] Den Haag, 1995 



Grijzenhout, F., Een Koninklijk Museum: Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum, 
1806-1810, [tent. cat.] van gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum 
Amsterdam 2000, Zwolle, Waanders 2000 
Grijzenhout, F., Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie. (inaugurele rede UvA) 
Amsterdam, Vossiuspers, 2004 
Grijzenhout, F. (red.), Erfgoed. De geschiedenis van een begrip, Amsterdam, 
Amsterdam University Press 2007 
Groot, J.P.M. Van de Grote Rivier naar het Koningsplein. Het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1778-1867, (diss.) RUL, Leiden 2006 
Haas, C.M. de: David Pierre Giottin Humbert de Superville 1770-1849, 1941 
Halbertsma, R.B. Le solitaire des ruines: de archeologische reizen van Jean Emile 
Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden (diss. RUL) 
Leiden, 1995 
Halbertsma, R.B. Scholars, Travelers and Trade. The pioneer years of The National 
Museum of Antiquities in Leiden, 1818-1840, Londen/New York, Routledge, 2003 
Hamilton, W.R.: Memorandum on the present state of the negociation respecting The 
Purchase of the Elgin Marbles-London London, March 17, 1816, Londen, J.Murray, 
Albemarle-street  
Hartleben, H. Champollion sein Leben und sein Werk, Berlijn, Weidmannsche 
Buchhandlung, 1906 
Hartleben, H., Lettres de Champollion Le Jeune, 2  delen,  Parijs, 1909 
Haskell, J. en Penny, N., Taste and the Antique, the lure of classical sculpture, New 
Haven/London: Yale University Press, 1981 
Heckscher, W.S., SIXTVS IIII AENEAS INSIGNES STATUAS ROMANO POPVLO 
RESTITVENDAS CENSVIT (inaugurele rede Rijksuniversiteit Utrecht), ‘s-
Gravenhage Martinus Nijhoff, 1955 
Heel, Jos van. De lust des konings om’t museum bij ons te orneren. De verwerving 
van oudheden voor het Koninklijk Museum in 1808. (Doctoraalscriptie) 
Erasmusuniversiteit Rotterdam, 1987 
Hegel, Georg W.F., The Philosophie of History [vert. James Sibree, ed. 1991] New 
York, Prometheus Books 
Heidendal, L., ‘De houding van de regering der Nederlanden ten overstaan van de 
Griekse vrijheidsoorlog (1821-1830) en de filhelleense beweging’, in: Bijdragen voor 
de geschiedenis der Nederlanden, vol. 18 (1963-1964), 1-18  
Heilmeyer, Wolf-Dieter et al (red.), Schinkels Pantheon. Die Statuen der Rotunde im 
Alten Museum, Mainz am Rhein, Philipp von Zabern 2004, 4-18  
Heine, Heinrich, Die Harzreise (1824), ed. Tempel Klassiken, Band III, 173-254 
Heyne, Ch.G., Lobschrift auf Winckelmann, 1778 
Heyne, Chr. Gottl., Einleitung in das Studium der Antike, oder Grundriß einer 
Anführung zur Kenntniß der alten Kunstwerke, zum Gebrauche bei seinen 
Vorlesungen, Göttingen und Götha, Johann Christian Dieterich, 1772  
Hibbert, Christopher, Rome. The biography of a City, Londen/ New York, Penguin 
Books, 1985 
Hodder, Ian., ‘Archaeological theory in contemporary European societies: the 
emergence of competing traditions.’ Hodder, Ian, red. Archaeological theory in 
Europe. The last 3 decades. London: Routledge, 1991. 
Holwerda in De Gids 1889, ‘UGK. Van Wijttenbach tot Cobet’, De Gids 54-4/8 
(1890) 413-447 
Holwerda, J.H. ‘C.J.C. Reuvens 1818-1918.’ [overdruk 1-7] De Tijdspiegel, 75, 1918. 
Honour, Hugh, Neo-Classicism, Penguin 1968 



Hooper-Greenhill, Museums and the shaping of knowledge, Londen en New York, 
Routledge, 1992 
Hoijtink, Mirjam, ‘On the exhibition plans of Greek sculpture at Leiden’, Pharos,  
Journal of the Netherlands Institute in Athens X (2002), Assen, Koninklijke Van 
Gorcum 157-167. 
Hoijtink, Mirjam, ‘Een Rijksmuseum in wording. Het Archaeologisch Cabinet in 
Leiden onder het directoraat van Caspar Reuvens (1818-1835)’, in: De Negentiende 
Eeuw, jrg.27, nr.4, dec. 2003.  
Hoijtink, Mirjam, ‘Omwille van ‘de algemeene beschaving der natie’. Caspar 
Reuvens en het onderwijs  in de archeologie’, in: Cordfunke, E.H.P. (et al) ‘Loffelijke 
verdiensten van de archeologie’. C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne 
Nederlandse archeologie, Hilversum, Verloren, 2007, 73-90 
Hoijtink, Mirjam, ‘The Urge to exhibit. The Egyptian and Etruscan Museums in the 
Vatican at the Dawn of a Nationalist Era in Europe (1815-1840)’, in: Fragmenta 
(Koninklijk Nederlands Instituut Rome) (1) 2008, Brepols, Turnhout, 37-62 
Horn, Rudolf, ‘Zweihundert Jahre Göttinger Archäologische Sammlungen’, in: 
Archäologischer Anzeiger,  beiblatt zum Jahrbuch des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Berlijn, Walter de Gruyter & Co., 1967/68, 390-406  
Horst, Van der, D., Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton 
Reinhard Falck 1777-1813, Amsterdam/Dieren, De Bataafsche Leeuw, 1985 
Howard, Seymour. ‘An antiquarian Handlist and Beginnings of the Pio Clementino’ 
in:  Eighteenth Century Studies. An interdisciplinary Journal 7 (1973-1974) 
Howard, Seymour. ‘Some Eighteenth-Century ‘Restored’ Boxers’, in: Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes  vol. 56 (1993) 238-255 
Huizinga, Johan. Positie Rijksmuseum van Oudheden, 19 oktober 1931 (ongepubl. 
RMO/ ARA 371 14.1/1)  
Huizinga, Joh., ‘Van Instituut tot Akademie’, in: Tien Studiën, Haarlem 1926 
Humbert, J.-M., (red), Egyptomania, l’Egypte dans l’art occidental 1730-1930 
[tent.cat] Louvre, Parijs (Ottawa, Wenen) 1994  
Hubert de Superville, D.P.G., Catalogue des Plâtres Antiques de l’Université de 
Leyde, 1817  
Hummel, Pascale, Histoire de l’Histoire de la Philologie, Genève, Droz 2000 
Irmscher, Johannes, ‘Die griechisch-römische Altertumswissenschaft am Übergang 
vom klassizismus zum Historismus’, Sitzungsberichte der Akademie der 
Wissenschaften der DDR Gesellschaftswissenschaften, Berlijn, Akademie-Verlag 
1986 
Jasanoff, Maya, Edge of Empire. Conquest and Collecting in the East 1750-1850, 
Londen, Harper Perennial, 2006 
Jenkins, Ian. Archaeologists and Aesthetes, in the Sculpture Galleries of the British 
Museum, Londen, Trustees of the British Museum, 1992 
Jenkins, Ian. ‘Gods without Altars. The Belvedere in Paris’, in: Il Cortile delle Statue. 
Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan. Akten des internationalen Kongresses zu 
Ehren von Richard Krautheimer (Rome) 1992, Mainz, Philip von Zabern, Mainz, 459-
469 
Jenkins, Ian. ‘Seeking the bubble reputation’, in: Journal of the History of Collections  
9 no.2 (1997) Oxford, 191-203 
Jenkins, Ian. ‘The Past as a Foreign Country: Thomas Hope’s Collection of 
Antiquities’, in: Watkin, David en Philip Hewat-Jaboor: Thomas Hope. Regency 
Designer. [tent.cat] Victoria & Albert Museum, London 2008 
Jones, Jonathan. ‘Fugitive Pieces’, The Guardian, 25 September 2003 



Kaa, D.J. van de, De leden van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: een 
demografisch perspectief: 1808-2008, Amsterdam, KNAW, 2008 
Kanawaty, M. ‘Les Principes Museologiques de Champollion’, in Schoske, Sylvia: 
Akten des vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses, Band 1, München, Buske 
Verlag, 1988 Kelly, J.N.D. The Oxford dictionary of Popes, Oxford, Oxford 
University Press, 1986 
Kempers, B. ‘Ritual and its images. Paris de Grassis, Raphael and the ‘signatures’in 
the Vatican Stanze, in: Weddigen, Tristan, Sible de Blaauw en Bram Kempers (red.) 
Function and Decoration: Art and Ritual at the Vatican Palace in the Middle Ages 
and the Renaissance, Biblioteca Apostolica Vaticana, Brepols Turnhout 2003  
Kempers, B. ‘Tot de verbeelding sprekende beelden: de permanente renaissance van 
het theater van de oudheid’, in Smid, Charlie, en Arnold Witte (red.) Beeld voor 
Beeld. Klassieke sculptuur in Prent. [tentoonstellingscatalogus] van gelijknamige 
tentoonstelling in Allard Pierson Museum Amsterdam, juni-september 2007 
Kern, Otto, Aus dem amtlichen und wissenschaftlichen Briefwechsel von Carl Ottfried 
Müller. Ausgewählte Stücke mit Erläuterungen. Göttingen, Vanderhoeck & Ruprecht 
1936 
Kernkamp, J.H., Inventaris der Familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens 
en Van Damme, aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum, 
Staatsdrukkerij ‘s-Gravenhage, 1948 
Kluitenberg, Silva, Eenen baksteen met spijkerletters. De geschiedenis van de Nabije 
Oosten collectie van het Rijksmuseum van Oudheden (1818-1959) in Europese 
context, (doctoraalscriptie Archeologie, Nabije Oosten Faculteit Archeologie 
Universiteit Leiden) 2006 
Kommers, J.H.M. Besturen in een onbekende wereld. Het Europees binnenlands 
bestuur in Nederlands-Indië: 1800-1830. Een antropologische studie (2 dln) (diss. 
KU) Nijmegen, 1979 
Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1980:  twee eeuwen Nederland en België, 
twee dln. Elsevier, 1986 
Kossmann, E.H. De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België, deel 
1: 1780-1914, Amsterdam, Olympus, 2001 (1978)  
Koster, Daniel, ‘Dutch philhellenism and the Greek merchants of Amsterdam’, in: 
Pharos Vol. VI, (NAI), 1998  
Krahnke, Holger, Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
1751-2001, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001 
Kroll, W., Geschichte der klassischen Philologie, Leipzig, Berlijn, G.J. Göschen, 
1908  
Krom, N. J., ‘Engelhard over de Javaansche oudheden’, in: Bijdragen tot de taal-, 
land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië, dl. 76, ’s-Gravenhage, Martinus 
Nijhoff, 1920 
Krüger, Jürgen, ‘The Crown Prince and his Ambassador: two persons in the Service 
of Roman Archaeology’, Fragmenta (Koninklijk Nederlands Instituut Rome) (2) 
Brepols, 2008 
Kunze, Max. Die Antikensammlung im Pergamonmuseum und Charlottenburg 
[Museumausgabe] Mainz am Rhein: Philip von Zabern Verlag, 1992 
Kurtz, Donna. The Reception of Classical Art in Britain. An Oxford story of plaster 
casts from the Antique, BAR British Series 308, Oxford 2000 
Kurtz, Donna (red.). Reception of Classical Art, an Introduction, BAR International 
Series 1295, Oxford 2004 
Larrabee, S.A., English Bards and Grecian Marbles, New York 1943 



Lawrence, Richard, Elgin Marbels, from the Parthenon at Athens, Londen 1818 
Leemans, Conrad, Museum van Oudheden te Leyden, 1838 
Leemans, Conrad, Asiatische en Amerikaansche Monumenten van het Museum van 
Oudheden te Leyden, 1842 
Legêne, Susan, De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en 
Suriname in de negentiende eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme, (diss. 
Erasmus Universiteit Rotterdam) Amsterdam, KIT, 1998 
Legêne, Susan, ‘Canon van verschil. Musea en koloniale cultuur in Nederland’, in: 
Laarse, Rob van der (red.), Bezeten van vroeger: erfgoed, identiteit en museale 
cultuur, Amsterdam, Het Spinhuis, 2005 
Lennep, D.J. van (redevoering) en H.H. Klijn (lofdicht), Hulde aan de Nagedachtenis 
van J.J. van Swinden, C.Covens en P. Meijer Warnars, Amsterdam 1824 
Lennep, J. van. Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van 
Lennep (beschreven en toegelicht uit hunne gedichten en andere oorspronkelijke 
bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd door Mr. J. van Lennep), deel I 
en deel III. Amsterdam, Frederik Muller, 1861 (I) en 1862 (III) 
Leoussi (a.S.), Nationalism and classicism. The classical body as national symbol in 
nineteenth-century England and France, Basingstoke, MacMillan 1998 
Liverani, Paolo. ‘The Museo Pio-Clementino at the time of the Grand Tour’, in 
Journal of the History of Collections 12 no. 2 (2000) Oxford, 151-159 
Liebenwein, Wolfgang. Studiolo. Die Entstehung eines Raumtyps und seine 
Entwicklung bis um 1600, Berlijn, Gebr.Mann, 1977  
Loir, Christophe: ‘La Belgique et la reception de l’art antique avant 1830’, in: 
Tsingarida, Athena, en Donna Kurtz (red): Appropriating Antiquity - Saisir l’Ántique, 
Collections et collectionneurs d’antiques en Belgique et en Grande Bretagne au XIXe 
siècle, Brussel, ULB 2002, 40-42 
Lunsingh Scheurleer, Pauline, ‘Singosaribeelden in de Nieuwe Kerk’, in: Aziatische 
Kunst. Mededelingenblad van Vrienden der Aziatische Kunst, vol. 35, 2005, afl. 4, 42-
72 
Lunsingh Scheurleer, Pauline, ‘Collecting Javanese Antiquities. The appropriation of 
a newly discovered Hindu-Buddhist civilization’, in: Keurs, Pieter ter: Colonial 
Collections Revisited, Leiden, CNWS, 2007 
Mahmoud-Bey. Mémoire sur l’Antique Alexandrie, ses faubours et environs 
découverts, par les fouilles, sondages, nivellements et autres recherches, 
Kopenhagen, Imprimerie de bianco luno, par f.S.Muhle, 1872 
Marcard, H.M., Description de Pyrmont, T. I en II, Leipzig, Weidmann & Reich 1785 
Marchand, Suzanne L., Down from Olympus, Archaeology and Philhellenism 1750-
1970, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996 
Marsden, Barry M. en Bernard Nurse, ‘Opening the Tomb’, in: Making History. 
Antiquaries in Britain 1707-2007, [tentoonstellingscatalogus] van Royal Academy of 
Arts, Londen, 15 september-2 december 2007   
Martinez, Jean-Luc, Les antiques du Louvre: une histoire du gout d’Henri IV à 
Napoléon Ier, Parijs, Fayard, 2004 
Mathijsen, Marita, De gemaskerde eeuw, Amsterdam, Querido, 2002 
Michaelis, Adolf. Ancient Marbles in Great Britain, Cambridge, Cambridge 
University Press 1882 
Miller, Edward, That Noble Cabinet: A History of the British Museum, London: 
Deutsch, 1973 
Mittler, Elmar, ‘Tradition mit Zukunft. Zur Baugeschichte des Historischen Gebäudes 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen aus Anlass seiner 



Sanierung’, in: Paulinerkirche und Forschungsbibliothek. Beiträge zum Historischen 
Gebäude der Niedersächsischen Staats- un d Universitätsbibliothek Göttingen. 
Sonderdruck aus Bibliothek und Wissenschaft 36, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 
2003, 71-93. 
Moorman, Eric M. en Wilfred Uitterhoeve, Van Achilles tot Zeus. Thema’s uit de 
klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater, Nijmegen , 
SUN 1987 
Moroso, John A., ‘The Cleopatra Emerald’, The Pall Mall Magazine 50 (July 1912), 
113-119 
Most, Glenn W., ‘Disciplining Classics- Altertumswissenschaft als Beruf’ in: 
Aporemata, Kritische Studien zur Philologiegeschichte Band 6, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2002 
Müller, Carl Otfried, Lebensbild in Briefen an seine Eltern, Berlijn, Otto und Else 
Kern, 1908 
Müller, Carl Otfried, Briefe aus einem Gelehrtenleben 1797-1840, ingeleid en 
becommentarieerd door Karl Svoboda, Berlijn, Akademie Verlag, 1950 
Mijnhardt, W.W., Tot heil van ’t Menschdom. Cultureele Genootschappen in 
Nederland, 1750-1815, Amsterdam, 1988 
Nogara, B. en Tulli, A. Miscellanea Gregoriana. Raccolta di scritti pubblicati nel I 
centenario dalla fondazione del museo Egizio 1839-1939, Tipografia Poliglotta 
Vaticana, 1941 
Oerlemans, J.W., ‘Carrièrisme en cultuur’, in: Hollands Maandblad (juni-juli 1983) 
41-50 
Ohage, August, ‘Der Traum von der Göttinger Bibliothek. Heines Harzreise von 
innen gelesen’, in: Paulinerkirche und Forschungsbibliothek. Beiträge zum 
Historischen Gebäude der Niedersächsischen Staats- un d Universitätsbibliothek 
Göttingen. Sonderdruck aus Bibliothek und Wissenschaft 36, Wiesbaden, 
Harrassowitz Verlag, 2003 
Olson, Roberta J.M. ‘Representations of Pope Pius VII: The First Risorgimento 
Hero’, in: The Art Bulletin, vol LXVIII (1), 1986 
Opper, Thorsten, Hadrian. Empire and Conflict. [tent.cat.] British Museum, 24 juli-26 
oktober 2008, Londen, The Trustees of the British Museum, 2008 
Osterhammel, Jürgen, Die Entzauberung Asiens: Europa und die asiatische Reiche im 
18. Jahrhundert, München, Beck, 1998 
Otterspeer, W., De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de 19e eeuw, 
(diss. Leiden), Den Haag, Stichting Hollandse Historische Reeks 18, 1992 
Otterspeer, W., ‘Cultuur en carrière. Reuvens en het hoger onderwijs van zijn tijd’, in: 
Cordfunke, E.H.P. (red.) ‘Loffelijke verdiensten van de archeologie’. C.J.C. Reuvens 
als grondlegger van de moderne Nederlandse archeologie, Hilversum, Verloren, 
2007, 9-23 
Plesker Nadine, ‘Das Königlich Academische Museum in Göttingen’, in: Bénédicte 
Savoy (red.) Tempel der Kunst. Die Entstehung des öffentlichen Museums in 
Deutschland 1701-1815, Mainz am Rhein 2006, Philipp von Zabern 2006, 261-275 
Pomian, Krzysztof, De oorsprong van het museum. Over het verzamelen. Parijs: 
Gallimard (1987) Ned. editie Heerlen, De Voorstad 1992  
Pommier, Édouard, red. Les musées en Europe à la vieille de l’ouverture du Louvre, 
Paris: Louvre/ Klincksieck 1993 
Porterfield, Todd, The allure of Empire. Art in the Service of French Imperialism 
1798-1836, Princeton, New Yersey, Princeton University Press, 1998 



Pots, Roel. Cultuur, koningen en democraten: overheid en cultuur in Nederland, 
Nijmegen: SUN, 2000 
Quack, H.P.G., Levensbericht van Mr. G. de Vries Az., Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde, Leiden, E.J. Brill 1901 
Raffles, Thomas Stanford, The History of Java, London Black, Parbury and Allen, 
1817 
Reuvens, C.J.C., Oratio de laudibus Archaeologiae (inaugurele rede) vertaald en 
geannoteerd door Chris L. Heesakkers, in: Cordfunke, E.H.P. (ed.) ‘Loffelijke 
verdiensten van de archeologie’. C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne 
Nederlandse archeologie, Hilversum, Verloren, 2007, 149-161 
Reuvens, C.J.C., ‘De oudheden door den graaf van Elgin uit Griekenland 
medegebragt, voornamelijk die van den tempel van Minerva, Het Parthenon, te 
Athene’in: Westendorp, N. en Reuvens, C.J.C. (red.) Antiquiteiten II, eerste afdeeling 
(‘Verhaal van Lord Elgin’s verrigtingen’) 3-62, Groningen, Oomkens, 1823 
Reuvens, C.J.C., ‘De oudheden door den graaf van Elgin uit Griekenland 
medegebragt, voornamelijk die van den tempel van Minerva, Het Parthenon, te 
Athene’, in: Westendorp, N. en Reuvens, C.J.C. (red) Antiquiteiten II, tweede-vierde 
afdeeling, 55-98, Groningen, Oomkens,1823 
Reuvens, C.J.C., ‘Aegypte. Nieuwste ontdekkingen omtrent den ouderdom der 
Aegyptische gedenkstukken, omtrent dierenriemen, en den waarschijnlijken sleutel 
der hieroglyphen. 
Ter gelegenheid van de werken van Letronne, Young en Champollion’, in: 
Westendorp, N. en Reuvens, C.J.C. (red) Antiquiteiten, derde deel, eerste stuk, 
Groningen, Oomkens, 1826 
Reuvens, C.J.C., ‘Verhandeling over drie groote steenen beelden in den jare 1819 uit 
Java naar de Nederlanden overgezonden’, 1824. In: Gedenkschriften in de 
hedendaagsche talen van de derde klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut 
van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten (3e deel), Amsterdam, Pieper en 
Ipenbuur 1826, I-VIII en 1-223 
Reuvens, ‘Noordelijk Duitschland. Rijn en Mein’, in: Westendorp, N. en Reuvens, 
C.J.C. (red) Antiquiteiten deel II, Stuk II, afdeeling 4, 1823, 143-196 
Ridley, Ronald T. The eagle and the spade. Archaeology in Rome during the 
Napoleonic era, Cambridge 1992 
Ridley, Ronald T. The Pope’s Archaeologist. The life and times of Carlo Fea, 
Edizioni Quasar, Rome 2000 
Röell, J. Levensbericht van Mr. Gerrit de Vries Azn., Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, Amsterdam Johannes Müller, 1901 
Rothenstein, William, L. Binyon, Hercules Read. Examples of Indian Sculpture At the 
British Museum, Londen, The India Society, 1923 
Sahut, M.C. Le Louvre d’Hubert Robert [tentoonstellingscatalogus] Parijs 1979 
Said, Edward W. Orientalism, (ed.Vintage Books, 25th anniversary edition, 1994) 
New York 1978  
Sas, N.C.F. van. Talen van het Vaderland. Over patriottisme en nationalisme. 
Amsterdam, Vossiuspers AUP 1996 
Savoy, Bénédicte (red.) Tempel der Kunst. Die Entstehung des öffentlichen Museums 
in Deutschland 1701-1815, Mainz am Rhein 2006, Philipp von Zabern 
Schnapp, Alain. The discovery of the Past. The origins of archaeology. London: 
British Museum Press, 1996 
Schneider, H.D. De Laudibus Aegyptologiae. C.J.C. Reuvens als verzamelaar van 
Aegyptiaca, Leiden: (inaugurele rede) RUL, 1985 



Schneider, H.D., ‘C.J.C. Reuvens: wegbereider van de Nederlandse Egyptologie’,  
Loffelijke verdiensten van de archeologie, C.J.C. Reuvens als grondlegger van de 
moderne Nederlandse archeologie, Cordfunke, E.H.P., (red), Hilversum, Verloren, 
53-72 
Schütze, Sebastian, ‘Collection of Etruscan, Greek and Roman Antiquities from the 
Cabinet of the Hon. W. Hamilton’, in: Hugues d’Hancarville, The Complete 
Collection of Antiquities from the Cabinet of Sir William Hamilton, (1778). Köln, 
Taschen, etc., 2004,  6-33   
Seidl, Theodor, ‘Kircher und das Alte Testament’, in: Beinlich, Horst (red.), Magie 
des Wissens, Athanasius Kircher 1602-1680, Universalgelehrter, Sammler, Visionär. 
[tent.cat.] Würzburg/ Dettelbach, Verlag Röll, 2002, 67-70  
Seipel, Wilfried (red) Ägyptomanie: Europaïsche Ägyptenimagination von der Antike 
bis Heute, Wenen, Schriften des Kunsthistorischen Museums Bd. 3, 2000 
Settis, Salvatore, The Future of the Classical, Londen, Polity Press, 2006 
Sloan, K., A. Burnett. Enlightenment. Discovering the world in the eighteenth 
century. Londen, British Museum Press, 2003 
Stecher, J. Anton Reinhard Falck et le Musée des Sciences et des Belles Lettres de 
Bruxelles en 1827, (diss.,discours prononcé a la séance publique de la classe des 
lettres, mai 1882), F. Hayez, Académie.Royale de Belgique, 1882 
Sternke, René. ‘L’archéologue Millin-modèle de l’archéologue Böttiger’, in: Espagne, 
G. en Savoy, B. Aubin-Louis Millin et l’Allemagne. Le Magasin encyclopédique. 
Hildesheim 2005, 79-93 
Sünderhauf, Esther Sophia, Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche 
Rezeption vond Winckelmanns Antikenideal 1840-1945, Berlijn, Akademie Verlag, 
2004 
Taylor, J. (ed.), The Elgin Marbles from the Tempel of Minerva at Athens: on sixty-
one plates, selected from ‘Stuart’s and Revett’s Antiquities of Athens’. To which are 
added ‘The Report from the Select Committee to the House of Commons, respecting 
the earl of Elgin’s collection of sculptured marbles and an historical account of the 
temple’, London 1816   
Tieck, Friedrich, Verzeichnisz der antiken Bildhauerwerke des Koeniglichen Museums 
zu Berlin, Erste Abtheilung, Von Friedrich Tieck, Bildhauer und Professor der 
Koeniglichen Akademie, Director dieser Abtheilung des Koeniglichen Museums 
Berlin, Berlijn, Druckerei der Kön. Akademie der Wissenschaften, 1830 
Toorians, L. Book review of Halbertsma R.B.: ‘Scholars, Travelers and Trade. The 
pioneer years of The National Museum of Antiquities in Leiden, 1818-1840’, 
Londen/New York 2003, in Journal of the History of Collections vol. 17 no. 1 (2005), 
Oxford, 117-131 
Torelli, Mario (ed.) Gli Etruschi, [tentoonstellingscatalogus] gelijknamige 
tentoonstelling in Palazzo Grassi, Venetië, Bompiani, 2000 
Trigger, Bruce G. A History of Archaeological Thought, 2nd ed [1e 1989] Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006  
Ungarelli, L.,Barnabita, Nuovo Museo Gregoriano-Egizio Nel Vaticano, 1839 
Ungarelli, L. Barnabita, Ungarelli, Nuovo Museo Gregoriano-Egizio, Grande Sala, 
1839 
Urban, M., ‘The acquisitionhistory of the Göttingen Collection’ in: Hauser-Schäublin, 
Brigitta, en Gundolf Krüger: James Cook: Gifts and Treasures from the South Seas. 
The Cook/Forster Collection. Göttingen/ Gaben und Schätze aus der Südsee. Die 
Göttingen Sammlung Cook/Forster, München/New York Prestel, 1998, 56-85 



Varnedoe, Kirk, ‘Kunstwerken schenken zonder beperkende voorwaarden’, 
Rembrandtlezing, Het Financieel Dagblad/Vereniging Rembrandt , 2002, 13-39  
Versluys, Miguel John, ‘Egypte aan de Tiber’, in: Spiegel Historiael, vol. 36 2001, 
afl.2. 69-73 
Versluys, Miguel John, ‘Aegyptiaca Romana: The Widening Debate’, in Egypt in the 
Roman World (IIIrd international conference of Isis studies) Leiden, 2005  
Veth, P.J., ‘Caspar George Carl Reinwardt’, in: Ontdekkers en onderzoekers, een 
zevental levensschetsen, Brill, Leiden, 1884 
Wallerstein, Immanuel, European Universalism. The Rhetoric of Power, New York, 
The New Press, 2006 
Water, J.W. te, Levensbericht van Johan Meerman, voorgelezen in de jaarlijkse 
vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1816 
Westendorp, Nicolaus, Antiquiteiten I. Een oudheidkundig tijdschrift, bezorgd door 
Nicolaus Westendorp, Groningen, Oomkens, 1820  
Wezel, Elsa A.H. van, Over het concept van kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte 
en Neue Museum te Berlijn. (diss. Universiteit van Amsterdam), 1999  
Wezel, Elsa A.H. van, ‘Het Alte Museum te Berlijn. Wijzigingen in het 
museumconcept omstreeks 1800’, in: Bergvelt, Ellinoor, D. Meijers en M. Rijnders 
(red.) Verzamelen, van rariteitenkabinet tot kunstmuseum, Heerlen, Open Universiteit 
Heerlen, Gaade, 1993, 317-332 
Wilson, David M. The British Museum. A History. Londen, The British Museum 
Press, 2002 
Winckelmann, J.J. Histoire de l’art dans l’Antiquité, geannoteerd door Daniela Gallo, 
vert. Dominique Tasse , Parijs, Livredepoche 2007 
Wiseman, H.E. cardinal. Recollections of the last four popes and of Rome in their 
times. Londen, Hurst and Blackett publishers, 1858 
Wolf, Friedrich August. Darstellung der Altertumswissenschaft nach Begriff, Umfang, 
Zweck und Wert. Berlin, Wolf und Buttmann, 1807 
Wright, G. The formation of national collections of art and archaeology. Washington, 
National Gallery of Art,1996 
Young, Robert J.C., Postcolonialism, an historical introduction, Oxford, Blackwell 
Publishing, 2001 
Zeller, Hans, Winckelmanns Beschreibung des Apollo im Belvedere, Zürich, Atlantis, 
1955 
Zutter, Jörg, Projekt eines Antikenmuseums von D.P.G. Humbert de Superville (1770-
1849). Rekonstruktion und Entstehunsgeschichte, Analyse, kunsttheoretischer 
Kontext, Vergleich mit Antikensammlungen, Museen und Denkmäler der Zeit. Reihe 
Kunstgeschichte, Band 36 München, Tuduv, 1991 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	I  Het Archaeologisch Kabinet in Leiden    41

